
Protokoll fört vid Konstituerande styrelsemöte för Friluftsfrämjandet 
Haninge Lokalavdelning  den 27 mars 2017

Datum: 2017-03-27

Närvarande: Maria Modén (ordf.), Leif Lindström, Ida Forslund, Christina Modéen, Matts Wallin, Ulf 
Gustafsson, Gun Asp, Francois Herrault

Frånvarande: Mattias Dahlberg

1.      Mötets öppnande

Maria Modén öppnade mötet.

2.      Val av ordförande

Maria Modén valdes som ordförande till mötet.

3.      Val av sekreterare

Francois Herrault valdes som sekreterare till mötet.

4.      Val av justerare

Gun Asp valdes som justerare till mötet.

5.      Godkännande av dagordningen

Dagordningen blev godkänd efter några förändringar

6.      Presentation av närvarande ledamöter

Alla presenterade sig lite snabbt.

7.      Föregående protokoll

Protokollet från den 30 januari 2017 godkändes. 

Protokollet från den 8 mars 2017 godkändes.

8.      Konstituering av styrelse

8.1.   Val av vice ordförande

Leif Lindström blev vald som vice-ordförande.



8.2.   Val av kassör

Leif Lindström blev vald som kassör

8.3.   Val av sekreterare

Francois Herrault blev vald som sekreterare

8.4.   Val av vice sekreterare

Christina Modéen blev vald som vice-sekreterare

8.5.   Övriga ledamöter

Övriga ledamöter är Gun Asp, Ida Forslund, Matts Wallin (suppleant), Ulf Gustafsson och Mattias Dahlberg 
(suppleant)

9.      Föreningens firma och adress

Föreningens firma är:

 Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning

Föreningens adress är:

Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning

Box 194

136 23 Haninge

10.  Föreningen tecknas av ordförande Maria Modén och kassör Leif Lindström var 
för sig

11.  Val av vilka som har rätt att kvittera ut föreningens post

Beslut att Ulf Gustafsson, Leif Lindström och Maria Modén har rätt att kvittera ut lokalavdelningens post.

12.  Föreningens plusgiro 88 08 49-5 samt Riksgäldskonto 9880-043 97 246 har 
följande adress:

℅ Leif Lindström



Grenvägen 42

136 68 Vendelsö

13.  Beslut om att omedelbart justera ovanstående punkter

Beslut att punkterna ovan justerades omedelbart.

14. Ekonomi

Leif Lindström redovisade om ekonomi. Ekonomi är god.

15.  Val av representanter till regionstämman

Beslut att Francois Herrault går samt att vi letar efter en till ombud bland övriga Haninges medlemmar. 
Francois mailar till medlemmarna.

16.  Lokalhyra till styrelsemöten

Beslut att vi ska ha styrelsemöte på lokal i Röda Korset framöver, samt att vi ska undersöka möjligheter till 
andra lokaler. 

Beslut att undersöka möjligheten att koppla sig via våra telefoner för att möjliggöra koppling via skype för 
ledamöter som sitter hemma.

17.  Kommande aktiviteter

- 9 maj (en tisdag 17:00-20:00) är det fritidsmässa i kulturhuset i Haninge. 

18.  Övriga frågor

- Beslut att Francois Herrault letar efter PR-ansvarig tillsammans med Elin Kastenholm.

- Beslut att vi ska stå på fritidsmässan OM vi hittar nån som vill ta ansvar för det. Anmälan till 
fritidsmässan ska ske innan den 14 april.

- Beslut att ta ett utdrag ur belastningsregister för ideella barnledare ska uppdateras varje år.



- Beslut att nya styrelseledamöter får gå en utbildning i föreningsverksamhet

- Beslut att hjälpledare får läggas som ledare i systemet tills rollen som hjälpledare finns. Då kan man bli
“nedgraderad” till hjälpledare i systemet.

- Beslut att Matts Wallin och Björn Haselgren kollar upp stugan i Tyresta by.

- Beslut att Francois Herrault och Matts Wallin löser problemet med emailadressen och lösenordet för 
haningekontakt@friluftsframjandet.se.

- Gun Asp berättade om tvärförbindelsen södertörn.

19. Nästa möte

24 april kl 19:00

20.  Mötet avslutas

Vid protokollet Justerare

Francois Herrault Gun Asp
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