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Protokoll 
Styrelsemöte nummer 4, Friluftsfrämjandet Region Öst 2015-10-09/10 
 
Plats: Scandic Elmia, Jönköping 
 
Närvarande:  Anders Ohlsson Ordförande   Lisa Örtbrant Ledamot 

Matilda Andersson Ledamot Klas Qvarnström      Kassör 

Lars Hermansson Ledamot Esbjörn Petersson Ledamot 

Johan Wahl  Ledamot 
Linda Staaf  Adjungerad  Eva Karlsson VU 

 
 

Frånvarande: Ellinor Sundberg 
 
§ 
44 Mötet öppnas 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
45 Dagordningen godkänns efter att vi lagt till 53 c, Ledarvecka och 54 d, 
Regionstämma. 
 
46 Val av justerare: Esbjörn Petersson väljs enligt justerarlista.  
 
47 Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
48 Beslut sedan förra mötet:  

a) Lokalavdelning Södra Öland har bytt namn till Öland. Beslutet gällde ett yttrande som 

Region Öst lämnat till Riks i frågan, varpå Riks fattade beslutet om att godkänna 

lokalavdelningens önskemål om namnbyte. 

b) Nya roller inom Samordningsgrupp barn – Mikael Björk kliver av och vi godkänner i 

samråd med UtbildningsTeamet att Karin Gustavsson från Kinda Lokalavdelning tar 

över platsen. 

c) Inköp bi-ski. Vi kommer att inom projekt Ski camp köpa in en bi-ski för 18600 kr att 

användas för satsningar inom funktionell skidåkning. En tredjedel av den totala 

kostnaden söks av Allmänna arvsfonden. Glädjande är att vi kommer att få ett stort 

bidrag från Odd Fellow som väljer att sponsra oss med nästintill hela kostnaden. 

Någon från föreningen och Ski Camp-projektet är välkomna att hämta checken. 

49 Rapporter 
a) ACÖM 

Linda rapporterar om arbetet på kansliet, där man ser nya vägar för kommunikation 

och marknadsföring. 

b) Ekonomi 

Linda presenterar aktuell resultat- och balansrapport för Region Öst. Vi jämför även 
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aktuell period med de senaste två åren. Vi har stora satsningar och utgifter för 

närvarande, men allt går enligt planen och det är satsningar vi behöver göra. 

c) Isaberg 

Den 4/10 var det Kanelbullens Dag på Isaberg och Eva, som var på plats och 

representerade FF tillsammans med närliggande lokalavdelningar, rapporterar från 

dagen. Mulle var med och man synliggjorde även Friluftsfrämjandet med beachflags 

broschyrer och annat profilmaterial. Även Lars som är vår kontaktperson inom 

Isaberg berättar om möten som varit och om läget på Isaberg som nu storsatsar med 

många olika renoveringsprojekt, temahelger etc. 

d) VU 

Eva har nu arbetat ett år som regionens verksamhetsutvecklare. Hon rapporterar om 

den senaste VU-träffen som var i Stockholm för en dryg vecka sedan, och hon 

berättar att det finns ett bra samarbete med övriga verksamhetsutvecklare i landet. 

Löpande möten var sjätte vecka, man lär av varandra och ser potential i framtida 

gemensamma projekt. 

Hon berättar om hur hon jobbar med att svetsa ihop lokalavdelning-region-riks, och 

om nätverksträffar mellan LA, men även kommande grenledarträffar. 

Projektet skogshjältar på Öxnegården ser ut att bli av då inte mindre än tre datum är 

bokade i nuläget – till detta finns sex ledare och en kursledare. 

 

50 Beslutspunkter 
a) Hur ställer vi oss till externa köpare av våra tjänster 

Fler och fler företag och skolor vänder sig till oss för att få hjälp med teambuildinig 

och aktivitetsdagar med ex friluftsteknik. En rimlig nivå på ersättning för den som 

genomför utbildningen kan vara 2500 kr plus omkostnader. Kostnad för kund kan 

variera men en utgångspunkt är 10 000 kr/dag. En bra diskussionen fördes där vi var 

ganska överens men inget beslut togs just nu. 

 

51.Utbildningar 
a) Genomförda 

Webbutbildningar har genomförts i Växjö, Kalmar och Jönköping, samt en 

webbdistansutbildning med Gotland. 

b) Planerade 

Barnledarutbildning i Borensberg 31/10-1/11, webbutbildning i Linköping 25/10  

och snart påbörjas vintersäsongen med Intro, Clinic, del 1 + 2 och snowboard. 

 

52 Skrivelser 
a) Inkommande - inga 

b) Utgående - inga 

 



  
 

 

Friluftsfrämjandet Region Öst, Box 307, 551 15 Jönköping. Besöksadress Sankt Göransvägen 31, Jönköping. 

Telefon 036-12 15 79 och 12 15 81. E-post regionost@friluftsframjandet.se. 

Bankgiro 5620-5156, PlusGiro 41 85 09-6. 

Hemsida www.friluftsframjandet.se 

 

53, Övriga frågor 
a) Verksamhetsområden 

Grupparbeten genomfördes med diskussion kring vår verksamhetsplan och 

förändringar inför 2016. Linda och Eva tar med sig detta till kansliet och uppdaterar 

underlaget för vidare diskussion på kommande möten. 

b) Friluftsakademin 

Anders presenterar vad han och Jörg Bassek kommit fram till vad gäller 

vidareutvecklingen av Friluftsakademin. Frågan diskuterades och fick positiv respons 

av styrelsen. Det är styrelsens gemensamma vilja att låta Anders driva vidare 

projektet och presentera detta på RO-vision i Stockholm inom kort. 

c) Ledarveckorna 

Det är roligt om så många som möjligt av styrelsen kan närvara under Ledarveckan 

vinter v.2 i Idre. 

Sommarveckan v.27 står Region Öst och Mitt återigen för värdskapet. Vi har en bra 

grund sedan genomförandet i somras med mycket feedback från deltagarna som vi 

tar med oss till nästa års arrangemang. Planen är att sätta programmet i god tid. Bra 

om så många som möjligt från styrelsen kan närvara även under sommarveckan. 

d) Regionstämma 2016 

Regionstämman 2016 planeras att genomföras tillsammans med Region Mitt. Förslag 

på datum är 15-17/4 och kommer att vara på Gotland. Mötesförhandlingar kommer 

att ske på båtresan över under fredagen. 

42 Nästa möte 
På Skype 19 november kl. 19.30 
 
43 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
Jönköping 2015-10-10 
 
Justeras   Justeras                Vid protokollet 
  
    
    
Anders Ohlsson  Esbjörn Petersson         Linda Staaf 
Ordförande                     Justerare              Mötessekreterare 

 


