
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 2, Region Öst Datum: 2017-06-07 

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Martin Liepe, Lars 
Hermansson, Karin Gustafsson, Louise Hammerin. 

Frånvarande: Esbjörn Peterson, Matilda Anderson. 

Plats: Skype 

§ 
23. Mötet öppnas 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

24. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: § 31d) Regionstämma 2018 

25. Val av justerare  
Håkan Eriksson väljs till justerare. 

26. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och lägges till handlingarna. 

27. Beslut sedan förra mötet 
Inga beslut sedan förra mötet. 

28. Rapporter/Avstämningar 
a) Regionstämma – resultat walk and talk  
Anders föredrar resultatet från walk and talk i samband med regionstämman. Viktigt att 
regionen visar att det blir actions utifrån de resultat som framkommer. Ex. workshop 
”Vässa din kommunikation”, styrelseutbildning för lokalavdelningar, ”årshjul” se § 28b.  
 
b) Årshjul 
Ett sätt att systematisera fortbildningar, nätverksträffar och övriga workshops i regionen. 
Styrelsen är positiv, förslag att presentera årshjulet för feedback den 23-24/9.  
 
c) Ekonomi  
En första kvartalsrapport visar resultatet + 151 931kr. Önskvärt att se posterna mot 
budget och/eller föregående år. 
 
d) Styrgrupp utbildningsteam alpint 
Utbildningsteam alpint har genomfört röstning av personval för styrgruppen i teamet, valet 
resulterade i att Dan-Ola Einarsson ersätter Marianne Gutsch. Styrgruppen består nu av 
Lars Hermansson, Bent Göransson, Greger Bergman, Mikael Carlniltz och Dan-Ola 



  
  

 
Einarsson. 
 
e) Samordningsgrupp barn 
Karin rapporterar ifrån samordningsgrupp barns senaste möte. Linnea Edmark är klar 
som kursledare för Skogsmulle i förskolan. Uppmaning att använda de nya begreppen 
inom barnverksamheten – Skogmulle och skogens värld, Vildmarksäventyr. Validering 
kommer inte att gälla för barnledarutbildningar.  
 
f) I Ur och Skur, Skogsmulle förskolor 
Regionen har 17 I Ur och Skur förskolor och 16 Skogsmulle i förskolan avtal. Styrelsen ger 
Anna i uppdrag att sätta samman en enkät till förskolor och lokalavdelningar gällande 
kontakt dem emellan.  
 
g) Kontorsläget 
Eva arbetar just nu 10 %. Anna arbetar 30 % med kommunikation för region Öst och 20 % 
för region Mitt, 30 % med verksamhet för region Mitt och 20 % med verksamhet för region 
Öst. Louise arbetar 100 % från den 1/4, till största del med projektet Friskare liv i naturen. 
Maria arbetar 75 % (varav 30 % för region Mitt). 
 
h) Projekt i Karlskoga 
Regionen arbetar med en ansökan till Partnerskap för sociala innovationer i Örebro län. 
Projektet handlar om integration ur ett jämställdhetsperspektiv där invandrade kvinnor ska 
gå stavgång. Projektet är i samverkan med Karlskoga folkhögskola, Studiefrämjandet och 
Karlskoga lokalavdelning. Ledare i projektet är Helena Weidt ifrån Karlskoga 
lokalavdelning. 
 
i) Projekt Friskare Liv i naturen 
Projektet är i samverkan med Astma och Allergiförbundet med medel ifrån 
Postkodlotteriet. Projektet syftar till att skapa koncept för dagläger för barn och ungdomar 
med astma, allergi eller annan medicinsk funktionsnedsättning samt att ta fram 
fortbildningsmaterial för ledare. Projektet ska inneha en styrgrupp samt ett antal olika 
referensgrupper.   
 
j) Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Klas är invald i Studiefrämjandet Småland-Gotlands styrelse som andre reserv. Ett 
värdefullt uppdrag för regionen.  
 
k) Växjö lokalavdelning 80 år 
Växjö lokalavdelning firar 80 år den 21/10 och bjuder in två representanter ifrån regionen 
till firandet. Anders deltar, övriga i styrelsen återkommer med besked om möjlighet att 
delta till Anders. 
 



  
  

 
29. Utbildningar 
a) Genomförda  
Barnutbildning 17-19 mars i Rimforsa, 16 deltagare.  
Barnutbildning 7-9 april i Växjö, 8 deltagare. 
Barnutbildning i Kalmar, inställd på grund av för få deltagare.  
Kajakfortbilning – inför utbildning 2, 12 deltagare.  
 
b) Planerade 
Barnutbildning 25-27 augusti i Ånnaboda. 
Barnutbildning 15-17 september i Rimforsa. 
Barnutbildning 22-24 september i Växjö. 
Vandringsutbildning 29/9-1/10 i Lekeberga. 
Workshop – Vässa din kommunikation i Örebro, Växjö, Jönköping. 

30. Skrivelser 
a) Inkommande 
- Friluftsakademin, styrelsen beslutar att föreslå Anna Kim-Andersson och Louise 
Hammerin till Friluftsakademins projektgrupp samt att föreslå Karin Gustafsson och 
Mikael Carlniltz till Friluftsakademins referensgrupp. 
- Information om att det pågår en strandskyddsstrid vid Viks strand i Gislaveds kommun. 
 
b) Utgående 
- Regionfrämjaren planeras skickas ut under vecka 25. 

31. Övriga frågor 
a) Tankar ifrån Riks Årsstämma 
Trevlig stämma med bra representation ifrån region Öst. 
b) Riksstämma 2018 
Styrelsen beslutar att regionen erbjuder sitt värdskap för Riksstämman 2018. 
c) Utbildning för unga ledare 
Styrelsen ger Louise i uppdrag att undersöka frågan för regionens del. 
d) Regionstämma 2018 
Styrelsen beslutar att förlägga regionstämman 2018 i Västervik tillsammans med 
Västervik lokalavdelning. Förslagsvis med en övernattning. 
 
32. Nästa möte 
23/8 kl. 19:30 via Skype 
23-24/9 fysiskt möte tillsammans med Mitt och ansvariga i utbildningsteamen 

33. Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet.  

 



  
  

 
Jönköping 2017-06-07 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Anders Ohlsson Håkan Eriksson Louise Hammerin 


