
Protokoll från styrelsemötet i Haninge lokalavdelning, Friluftsfrämjandet, 
den 29 augusti 2016 

Närvarande: Görel Byh, Gun Asp, Arja Wallin, Maria Modén, Ida Forslund, Leif Lindström, 
Maritha Ström och Matts Wallin. 
Frånvarande: Susanne Frimodig

1. Till ordförande för mötet valdes Görel Byh.

2. Till sekreterare för mötet valdes Ida Forslund. 

3. Till justerare för mötet valdes Leif Lindström.

4. Dagordningen godkändes efter tillägg.

5. Beslut togs om att följa upp Götes visitkortslänk. Protokollet skickades åter för justering.

6. Utbildning av ledare
- Mats Vass – vandringsledare
- Francois – avancerad kajakkurs
- Christina Modén – Skogsmulle och skogens värld
- Liz Nordström - kajakledare
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. Leif skriver ihop dokumentet.
Görel kontaktar Mats angående villkoren för utbildningen. Francois får gå sin utbildning. 
Liz Nordström blir godkänd som kajakledare. Christina är godkänd ledare. 
Fortbildningar: Beslut om att ledare får gå på gratisutbildningar utan godkännande från 
styrelsen.
Godkännande från styrelsen att Berit Mellberg, Sabina Barbera, Marie Littke och Kerstin 
Björck ska få gå på ledarträffen.

7. Inkommande post
- Samarbete med ”en frisk generation” - mail från Anna Sund.
- Diverse mail angående barnverksamhet.
Görel kontaktar Anna Sund.
  

8. Ekonomi
Ekonomin är god.

9. Kommande aktiviteter
- Årsfesten 1 oktober
- Stadsvandring 6 september
- Verksamhetsplaneringen/vilka tar på sig att planera?
Årsfesten 1 oktober i Tyresta. Görel skickar en förfrågan till grenledare av planering av 
verksamhetsplanering.
Förslag om att det som rör styrelsen ska komma upp på dagordningen under ”kommande 
aktiviteter”. 
 

10. Rapporter
Den 22 augusti hade Ulf en äventyrlig dag. 3 ledare och 7 ungdomar deltog. 



11.Övriga frågor
- Julklappar
- Inköp av kajak
Förslag om vad årets julklapp kommer att vara. Maritha kollar vidare för slutkostnad.
Diskussionen om inköp av kajak fortsätter nästa möte.

12. Nästa möte
Nästa möte kommer att vara den 26 september klockan 19.00.

13.  Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

         
        Vid protokollet                                                     Justerare

      Ida Forslund                                                          Leif Lindström


