Protokoll fört vid styrelsemöte i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Haninge
22 februari 2016
Närvarande: Görel Byh, Arja Wallin, Leif Lindström, Rune Andersson, Maritha Ström, Ida
Forslund, Susanne Frimodig, Gun Asp
Frånvarande: Kjell Johansson
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2.
3.
4.
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Till ordförande för mötet valdes Arja Wallin.
Till sekreterare för mötet valdes Gun Asp.
Till justerare för mötet valdes Leif Lindström.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Genomgång av föregående protokoll. Åter till sektreteraren för justeringar.
Årsmötet:
De flesta verksamhetsberättelser har inkommit och kallelsen har lagts ut på
hemsidan.
Ordförande för möte är Björn Waern och sekreterare Gunborg Jungeteg.
7. Rapporter:
Maritha Ström rapporterade från Vikingarännet som gick av stapeln den 13 och 14
februari. Nytt för året var att starten och målet var på samma ställe.
Ca 2000 deltagare, färre funktionärer än tidigare år, många åskådare.
Maritha fanns på plats som funktionär 5 timmar den 13 februari och 7 timmar den 14
februari.
Ida Forslund rapporterade från ett lyckat TVM-Vinterläger den 19-21 februari vid
Rudan. Scoutstugan hade hyrts. Deltagare: 14 st + 4 arrangörer från olika
lokalavdelningar.
Deltagarna hade möjlighet att prova på bl.a skridskor och längdskidor.
Barnskridskoskola 1 tim, 7 februari, 25 barn och 23 vuxna.
Arja Wallin rapporterade att Kanotsektionen har haft ledarträff 15 februari. Där bla
en genomgång av Första hjälpen material gjordes. Olika kit visades.
Målet är att det till ledarträffen den 3 maj ska ha fått fram en kit som kan delas ut till
alla ledare. Görel Byh undersöker med Röda Korset om de kan ”skräddarsy” ett kit
eller om de kan förmedla till annan.
8. Inkommande post:
Förfrågan från kommunen om nytt avtal av Kanotförrådet.
Beslut: Leif Lindström mailar kommunen om att vi förlänger avtalet.
9. Ekonomi:
Resultatrapport från Leif Lindström. Ekonomin är god. Det har inkommit 9000 kronor
i deltagaravgifter.
10. Kommande aktiviteter:
Vuxenmulle, vintervandring 16 mars.
Vandring Dalarö-Nyfors 20 mars.
11. Övriga frågor:
Inköp av ledarjackor, herr. Beslut: Att köpa in 3xl och 2 xxxl. Görel Byh beställer.

Johnny Frimodig kommer att vara med på Vildmarksmässan den 11-13 mars och
bygga en mountainbikebana.
Arja Wallin kommer att vara med på Ordförandekonferensen som arrangeras på
Vildmarksmässan.
Ledarträffen den 3 maj. Kulturhuset är bokat och alla ledare bjuds in av Görel Byh via
mail.
Träffen börjar 18.00 med förtäring som beställts från ”Bönorna” och själva mötet
börjar 18.30.
Förslag till punkter på träffen:
”Tema första hjälpen”
Ledarrollen, vilka förväntningar den finns från styrelse och ledare.
Vidare diskussion om innehåll tas upp på styrelsemötet den 21 mars.
Ungdomsstämman den 22 oktober. Ida Forslund är arrangör och letar lokal för
stämman.
Verksamhetsplaneringen den 22 oktober. Förslag på lokal: Ur och Skurförskolan
”Spetsbergen” i Vega. Beslut: att verksamhetsplaneringen hålls i föreslagen lokal.
12. Nästa möte, konstituerande styrelsemöte, 21 mars kl 19.00 i Röda Korsets lokal.
Runstensvägen.
13. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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