Protokoll från styrelsemötet i Haninge lokalavdelning, Friluftsfrämjandet,
den 30 januari 2017
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 Gun Asp.
4. Dagordningen godkändes efter tillägg.
5. Protokollet lästes upp. Tillägg om möjligheten att köpa kajakprogram. Beslut att köpa in
vandrings- och kajakprogram från regionen. Protokollet godkändes.

6. Kris och säkerhet
Förslag om att skaffa kort med instruktioner på vad som ska göras vid en nödsituation. En
kontaktperson måste finnas i styrelsen vid olycksfall. Beslut om att det ska vara grenledaren
i första hand och ordförande i andra. Utskick med råd i händelse av olycksfall kommer att
skickas ut till ledarna och läggas upp på hemsidan.

7. Ledar PM
Ledar PM gicks igenom och godkändes.

8. Godkännande av grenledare för vandringar
På grund av att Susanne Frimodig har sagt upp sig som grenledare behövs en ny. Förslaget
var Jan Sandberg. Beslut att godkänna honom som grenledare för vandringar.

9. Godkännande av kurs för Francois Herrault och Mats Vass
Francios Herrault och Mats Vass vill gå en HLR-utbildning via regionen. Matts Wallin
informerar om att Röda Korset har en HLR-utbildning två datum i mars som är gratis och
styrelsen anser att det är bättre att utnyttja den gratisutbildningen, och hoppas att Francios
Herrault och Mats Vass har möjlighet att gå.

10. Årsmötet
Verksamhetsberättelser behöver komma in. Lokal är bokad. Ordförande är tillfrågad och
Gunborg Jungeteg kommer vara sekreterare.

11.Övriga frågor
Ekonomi: budgeten för ledarutbildningar föregående år var 12 000 kronor. Den överstegs
och slutade på 22 000 kronor.
Maria Modén vill vara hjälpledare för kajak. Beslut att godkänna henne som hjälpledare för
kajak.
Posten gicks igenom.
Björn Hasselgren avgår som PR ansvarig.
Förfrågan från Tyrestastiftelsen om lokalavdelningen är intresserad av att hyra en stuga, det
så kallade Hundhuset.

12. Francois Herrault och Maria Modén ang utbildning
Maria Modén och Francois Herrault presenterade ledarutbildning som de tagit fram och vill
provköra. Beslut att de tar kontakt med region Mälardalen och presenterar den där.
13. Nästa styrelsemöte kommer att vara den 27 februari klockan 19:00.
14. Mötets avslutning
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