Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge
Lokalavdelning den 24 april 2017
Datum: 2017-04-24
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Leif Lindström, Ida Forslund, Christina Modéen, Matts Wallin, Ulf Gustafsson,
Gun Asp, Francois Herrault, Mattias Dahlberg

1. M
 ötets öppnande
Maria Modén öppnade mötet.

2. V
 al av ordförande
Maria Modén valdes som ordförande till mötet.

3. V
 al av sekreterare
Francois Herrault valdes som sekreterare till mötet.

4. V
 al av justerare
Christina Modéen valdes som justerare till styrelseprotokollet.

5. G
 odkännande av dagordningen
Dagordningen blev godkänd efter några förändringar

6. F
 öregående protokoll
Protokollet från den 27 mars 2017 godkändes.

7. Ekonomi
Det kommer lite intäkter. Det har inte hänt så mycket, bara kajakinköp och utbildnings kostnader.
God ekonomi.

8. Inkommande post
Vi gick igenom inkommande post.

9. Förslag på: att-göra-listan
Beslut: Elin Kastenholm är ny PR-ansvarig. Björn Hasselgren stöttar Elin under en övergångsperiod.
Flera aktiviteter kommer att erbjudas på Fritidsmässan den 9 maj i Haninge. Mässan riktar sig till nyanlända.
Vandring och paddling kommer erbjudas.

10. Vad är styrelsens vision och mål för i år?
Några ledord kom fram: fler aktiviteter med nyanlända, nå upp till 1000 medlemmar, öka antal aktivitetstimmar,
öka gemenskapBeslut: Maria Modén formulerar “Vision och mål” till nästa möte.

11. Införa i ledarinformationen att utdrag ur brottsregistret ska tas för barnledare
Beslut: Maria Modén uppdaterar ledarinformationen om att barnledare ska ta lämna utdrag ur brottsregistret.

12. Rutiner fakturor/kvitton, hur ska vi göra för att det ska bli tydligt och smidigt
Kvitto ska skickas till kassören, tillsammans med en förklarande text.
Beslut: kassören visar verifikationslistor till varje styrelsemöte.

13. Fjällvandringsledarutbildning för Mats Vass utbildning: steg 1 och 2
Beslut: styrelsen godkänner också steg 2 för Mats Vass. Maria Modén meddelar Mats Vass.

14. Aktivitet som inte kräver medlemskap eller avgift?
Det finns ett beslut i föreningen att medlemskap behövs för att delta i våra aktiviteter. med undantag för
“prova-på” aktiviteter.
Beslut: ordföranden kommer påtala detta nästa gång det händer.

15. Stuga i Tyresta by: uppföljning
Oklart med kostnader. Fortsättningen följer.

16. It-ansvar, hur fördelar vi ansvaret?
Det finns många ideer med meetup, youtube, instagram.
Beslut: Mattias Dahlberg och Francois Herrault arbetar med IT-frågor tillsammans med PR-ansvarig Elin
Kastenholm. Francois kallar på IT-möte.

17. Möte med kommunen + Tyresta by: för att knyta kontakt, presentera våra aktiviteter
Beslut: Leif Lindström kontaktar kommunen och kollar upp läget runt avtalet för förrådet samt intresse för ett
informationsmöte.
Elin Kastenholm kommer ha kontakt med Tyresta-by i fortsättningen.

18. Jenny Fokas, ledarbeslut för öppna skogsgläntan
Beslut: styrelsen godkänner Jenny Fokas som ledare för Öppna Skogsglätan. Maria Modén meddelar Jenny
Fokas.

19. Långfärdsskridskor, naturparkour, nya grenar?
Beslut: vi försöker få Friluftsfrämjandet Mälaren att organisera 2 st. prova-på tillfällen för naturparkour.
Maria Modén tar ansvar för detta.
Beslut: Leif Lindström kontaktar Bosse Fallen i Huddinge om vi kan få hjälp med långfärdsskriskor.
Beslut: Mattias Dahlberg kollar vad det kostar med marknadsföring på Facebook.

20. Mailsvar till alla nya medlemmar

Beslut: Francois Herrault kollar om haninge@friluftsframjandet.se skickas till Matts Walling och om vi kan
skicka ett välkommande mail.

21. Övriga frågor
Förfrågan från kajakgrenledaren: kan kajakledarna ha ett märke på sig för att synas? Det pratades om att
ha en flagga, eller armbindel eller vimpel.
Beslut: Maria Modén kollar med Björn Waern om han kan ta fram ett förslag med pris för ett märke på
kajakledarna..

22. Mötet avslutas
Nästa styrelsemöte: 29 maj kl 19:00 på Röda korsets lokalen

Vid protokollet

Francois Herrault

Justerare

Christina Modéen

