Protokoll fört vid styrelsemöte i Friluftfrämjandets lokalavdelning
Haninge den 28 september 2015.
Närvarande: Görel Byh, Arja Wallin, Leif Lindström, Rune Andersson, Ida Forslund, Susanne
Frimodig, Gun Asp
Frånvarande: Kjell Andersson och Maritha Ström.
Adjungerade: Från klockan 20.00, Inger Klasson och Francois Herrault.
1. Ordföranden Görel Byh förklarade mötet öppnat.
2. Till sekreterare valdes Gun Asp.
3. Till justerare valdes Rune Andersson.
4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
5. Verksamhetsplaneringen:
Diskussioner fördes bl.a om hur vi kan ändra planeringsdagen till att få den ”mer
levande”.
Också om det behövs en genomgång av alla datum för alla verksamheter som är
pågående under hela året.
Även betydelsen av verksamhetskrockar. Är aktiviteterna så olika att det lockar olika
grupper av människor.
Styrelsen beslutar att: Arja Wallin, Görel Byh och Susanne Frimodig planerar
planeringsdagen.
6. Hemsidan:
Inger Klasson och Francois Herrault visade hur man använder nya hemsidan.
Aktiviteterna är lätta att lägga in men varje ledare måste prioritera själva om
aktiviteten ska läggas ut bara lokalt eller både lokalt och allmänt (hitta aktivitet
ligger allmänt under).
Viktigt också att om en aktivitet läggs in och sen datum eller mål ändras måste det
meddelas till Inger Klasson eller Francois Herrault.
Likaså är det viktigt att bevaka att enstaka aktiviteter som varit att de tas bort.
Det som står i vänstermenyn på hemsidan gäller bara lokalavdelningen.
Diskussion om att vuxenmullevandringarna bara skulle läggas ut lokalt men inget
beslut togs om detta.
7. Övriga frågor:

Arja Wallin har fått en förfrågan från Ulf och Lisbeth Esebrant om sektionen vill köpa
deras 2 glasfiberkajaker. Priset för båda 12.000 kronor. Sektionen har kajaker som
behöver bytas ut så
Styrelsen beslutar att: köpa båda kajakerna för 12.000 kronor.
8. Nästa möte 26 oktober 2015 i Röda Korsets lokal, Runstensvägen.
9. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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