
Protokoll fört vid styrelsemöte i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Haninge 

26 september 2016 

Närvarande: Görel Byh, Arja Wallin, Susanne Frimodig, Ida Forslund, Maritha Ström och Maria 
Modén 

Frånvarande: Leif Lindström, Gun Asp och Matts Wallin 

1. Till ordförande för mötet valdes Görel Byh 

2. Till sekreterare för mötet valdes Susanne Frimodig 

3. Till justerare för mötet valdes Maria Modén 

4. Dagordningen lästes upp och godkändes. 

5. Protokoll från 30 maj godkändes men är inte justerat än. 29 augusti ännu ej 
godkänt och justerat.  
 

6. Kommande aktiviteter 

- Årsfesten 1 oktober, 24 anmälda 
 

- Verksamhetsplaneringen 

Klart med lokal vilket är Spetsbergen. Text är skriven med inbjudan som ska gå ut på 
hemsidan närmaste dagarna.  

Diskussion kring formatet på verksamhetsplaneringen. Maria Modén och Susanne Frimodig 
fortsätter arbetet kring utformningen av dagen.  

Spetsbergen saknas som kontakt på hemsidan. Arja tar detta med Francois.   

Kostnad kring dagen måste bestämmas och Görel kontaktar Leif angående detta. Lokalen är 
gratis men Linda kommer att behöva lägga ner några timmar utöver matlagningen. 
Kostnaden sätts därför till max 200 kr per person.  
 

7. Inkommande post 

Brev från Friluftsfrämjandet Riks om vikten av tillgång till Friluftsmiljö för alla. Ett nationellt 
Friluftsmiljöråd kring friluftsmiljöfrågor har därför bildats. På regional nivå ska ett nätverk 
skapas. Man inbjuder alla lokalavdelningar att nominera medlemmar till rådet samt att utse 
varsin medlem till nätverket.  
 



8. Ekonomi  
Beslut: Ulfs, Lisbeths, Björns och Richards pågående kajakutbildningar ska betalas i sin 
helhet.  

Flera av våra kajaker har många år på nacken och  vi behöver succesivt bytas ut. En plan för 
inköp behöver upprättas. 

I övrigt lämnas detta till nästa möte.   

 

9. Utbildning av ledare 

- Francois Herrault, vandringsledare fjäll 
Validering ska göras 

 
- Gustav Bergholtz, ”Krishantering” kostnad 200 kr 

Beslut: betalas 
 

10. Rapporter 

Blad annat märks: 

- 100 barn sprungit ett lopp i Tyresta. Mullebo arrangör. 
- Jordbro parklek har varit ute och paddlat med kanadensare.  
- Paddling fortsätter med aktiviteter.  
- Vandring på Mallorca 12 deltagare 
- FF Haninge representerad på Tyresta by under två söndagar 

 

11.  Övriga frågor 

- Beslut att köpa in en kajak för 13 000 kr.  
- Trycka upp visitkort att dela ut:  Beslut om godkännande till Inger Karlsson av de nya 

visitkorten 
- Framtagande av Ledar PM: arbete pågår, förslag skickas ut till Styrelsen 
- I sol och regn: Undersöka om det kan beskrivas på hemsidan.  

 

12. Nästa möte 

31 oktober kl 19.00 i Röda Korsets lokal, Runstensvägen. 

 

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 



Vid protokollet  Justeras 

 

 

Susanne Frimodig  Maria Modén  


