Protokoll fört vid styrelsemöte i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Haninge
31 oktober 2016
Närvarande: Görel Byh, Arja Wallin, Susanne Frimodig, Ida Forslund, Maritha Ström, Gun Asp
och Leif Lindström. Från Valberedningen deltog Jonny Frimodig
Frånvarande: Matts Wallin och Maria Modén

1. Till ordförande för mötet valdes Görel Byh
2. Till sekreterare för mötet valdes Susanne Frimodig
3. Till justerare för mötet valdes Maritha Ström
4. Dagordningen lästes upp och godkändes med tillägg.
5. Genomgång av föregående protokoll
Protokoll från 29 augusti gicks igenom och mindre ändringar är:
Punkt 6 Utbildning av ledare: ”Förslag om att fortsätta betala ledarutbildningar i utbyte mot
att den nya ledaren skriver på ett dokument där ledaren lovar att vara aktiv i två terminer.”
ändras till ”Beslut togs om att fortsätta betala ledarutbildningar i utbyte mot att den nya
ledaren skriver på ett dokument där ledaren lovar att vara aktiv i två terminer”
Punkt 10: ” Den 22 augusti hade Ulf en äventyrlig dag. 3 ledare och 7 ungdomar deltog. ”
ändras till ”Den 22 augusti ledde Kanotsektionen, med Ulf Esenbrandt som ansvarig, en
äventyrlig dag. 3 ledare och 7 ungdomar deltog.”
Protokollet justerades.

Protokollet från 26 september gicks igenom men kunde inte justeras då justerade ej var på
plats.
30 maj godkändes förra mötet men är inte justerat än.

6. Ledar PM
Utkastet av Ledar PM gicks igenom.

7. Inkommande post
Avtalet för Kajakförrådet 2017

8. Ekonomi
Ekonomisk rapport framtagen 31/10. I allmänhet är ekonomin god. Lite lägre
medlemsavgifter än budgeterat men kostnaderna är också lägre än planerat.
Frågan om aktivitetsavgifter tas med i Ledar PM.

9. Kommande aktiviteter
Vad ska in i Friluftsnytt i januari? Frågan bordlades till nästkommande möte

10.Rapporter
Verksamhetsplaneringen 22 oktober: sammanställning pågår
Möte med kanotsektionen 24 oktober
Beslut: Styrelsen beslutar att Björn Waern som ny grenledare för kanotsektionen.
Beslut: Ulf Gustavsson och Mats Vass utses som hjälpledare för kajak.
Ungdomsstämman 22 oktober
Lyckad tillställning med ca 45 deltagare, Ida Forslund och David Modén deltog från Haninge
LA.

11. Övriga frågor
Kommunens besökskarta
Beslut: att inte deltaga i besökskartan
Julklappar diskuterades
Actiway
Ett system för friskvårdsbidrag, frågan ska ses över.
Ordförande till Årsmötet
Förslag ska tas fram
Hjälpledare MTB
Beslut: Mårten Ter-Borch får börja som hjälpledare MTB

12. Nästa möte
28 november kl 19.00 i Röda Korsets lokal, Runstensvägen.

13. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Susanne Frimodig

Maritha Ström

