Protokoll fört vid styrelsemöte i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Haninge,
25 maj 2015
Närvarande: Görel Byh, Leif Lindström, Rune Andersson, Maritha Ström, Ida Forslund,
Susanne Frimodig. Frånvarande: Gun Asp, Kjell Johansson, Arja Wallin
1. Ordförande Görel Byh förklarade mötet öppnat.
2. Till sekreterare för mötet valdes Susanne Frimodig.
3. Till justerare för mötet valdes Rune Andersson.
4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
5. Genomgång av föregående protokoll som godkändes med tillägget att under
kommande aktiviteter så ska vandringen i Orlången äga rum 10 maj och inte 18 maj.
6. Beslut togs att beslut som fattas tydliggörs genom att det skrivs med avvikande text i
protokollet– ska skrivas med understruken text.
7. Rapporter:
3 maj ”Prova på MTB ”vid Rudan, Jonny Frimodig
6 maj, vuxenmulle vid Spirudden, Kerstin Björck och Gun Asp, 10 deltagare
10 maj, vandring i Orlångenlandskapet, Göte Lindholm och Susanne Frimodig, 7
deltagare vandrade i 4 timmar
10 maj, familjemulle, 13 barn och 18 vuxna var ute i 2 timmar, Kerstin Björck, Berit
11 maj, ”Ny i skogen”, Vega, Björn Hasselgren, Göte Lindholm, Gustav Bergholtz 2
deltagare
5 maj, kajakträning med Gustav Bergholtz, 5 deltagare
12 maj, kajakträning med Gustav Bergholz, 5 deltagare
19 maj kajakträning med Gustav Bergholtz, 5 deltagare
20 maj vuxenmulle på norra Ornö, 28 personer (rekord)Kerstin Björck och Gun Asp
20 maj teknikträning med kajak, Arja Wallin
21 maj Möte med Tyresta stiftelsen: bra kritik från Tyrestadagen och barnaktiviteten
senast. Fråga om Friluftsfrämjandet kan tänka sig delta i Bevara Sverige Rent.
8. Inkommande post:
Meddelande från Telia om meddelandebox: Leif tar reda på mer och rör det
telefonsvararen så beslutades det att den sägs upp.
Björnturen: en förfrågan har kommit in med kort varsel. Ska undersökas om
Friluftsfrämjandet ska ställa upp med tält eller Mulle.
Fråga från Lasse Forslund om vem som lägger upp nya ledare i APN.
Bidragsberättigande ledare/grupper kan bara läggas till av Leif L och han ser till att
detta görs för Maria Modén.

Styrelsen diskuterade en motion som ungdomarna i Friluftsfrämjandet lämnat in till
stämman med kritik om hur friluftsfrämjandet tar hand om ungdomsdelen och om
att få med fler ungdomar i styrelser och stämmor.
En förfrågan om Friluftsfrämjandet vill delta i Må bättre Dagen, en anhörigdag som
kommunen ska anordna 6 oktober. Görel svarar kommunen att Friluftsfrämjandet
kan tänka sig vara med.
9. Ekonomi:
Inga förändringar. Ekonomin i lokalavdelningen är fortfarande god men
deltagaravgifterna från vuxenaktiviteterna är lägre än förväntat.
10. Kommande aktiviteter:
Teknikträningar och paddlingar med kajak, Arja W och Gustav B
30-31 maj Njutartur på Marvikarna med kanadensare, Björn Hasselgren
31 maj familjemulle, Kerstin Björk och Berit
13-14 juni helgpaddling med kajak, Arja Wallin
11. Övriga frågor:
Webbutbildning: Inger Klasson, Francois Herrault, Görel Byh och Susanne F ska
genomgå utbildning.
En översyn av rollerna för de som är mer än deltagare ska göras men vi väntar på
beslut från centralt håll.
Gustav Bergholtz har frågat om ledarhandbok finns – Görel och Leif kollar upp
Börje Jungeteg har skickat en påminnelse om att verksamhetsplaneringen 24/10 på
Årsta slott måste med i infobladet.
Ansvariga:
Kerstin Andersson fortsätter som I Ur och skur representant
Björn Hasselgren fortsätter som PR-ansvarig
Inger Klasson, Torbjörn Jansson och Francois Herrault fortsätter i redaktionen
Birgitta Andersson ansvarar för barnskridskor men är ej grenledare.
Matts Wallin fortsätter som medlemsombud.
Eva Wallin fortsätter som nyckelansvarig.
Börje Jungeteg fortsätter som materialförvaltare.
Jonas Hedlund fortsätter som friluftsmiljöombud, Frågan om Sörmlandsleden
är aktuell och han bevakar kommunens översiktsplan.
12.

Nästa möte 31 augusti 2015 i Röda Korsets lokal, Runstensvägen.

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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