Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning den 29
maj 2017
Datum: 2017-05-29
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Leif Lindström, Ida Forslund, Christina Modéen, Ulf Gustafsson, Gun Asp,
Francois Herrault

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
Leif Lindström valdes som justerare till styrelseprotokollet.

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

6. F
 öregående protokoll
Protokollet från den 24 april 2017 godkändes.
Beslut: Maria Modén presenterade vision och mål för föreningen och kommer formulera om dem till nästa möte.
Jenny Fokas har meddelats och har börjat med barnaktiviteter.
Naturparkour aktivitet ordnas den 20 juni. Aktiviteten är för ledare och eventuella intresserade ledare.

7. Ekonomi
Ser bra ut. Pengar kommer in.

8. Inkommande post
Vi gick igenom inkommande post.
Det kom en inbjudan om att gå till ett möte på Haninges Föreningsråd den 13 juni. Maria Modén och Francois
Herrault går dit. Maria Modén anmäler Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning till mötet.

9. Hantering av dokument
Inga kommentarer..

10. Vem blir kontaktperson för barn, vandring och kanot?
Beslut: Styrelsen har beslut att följande personer ska vara kontaktpersoner:
- för barnverksamhet: Christina Modéen
- för kanotgrenen: Ulf Gustafsson
- för vandringsgrenen: Francois Herrault

11. Inventera behovet av ledarjacka
Det finns några jackor kvar.
Beslut: Maria Modén informerar grenledarna om att ta reda på behovet av ledarjackan i varje gren.

12. Ledarinformationen och 500:- kurserna
Beslut: Maria Modén formulerar om stycket “Ledare har rätt till minst en betald ”ämneskurs ”per termin.
Deltagande på betald kurs beslutas av styrelsen. ” i ledarinformation dokumentet, så att det ska vara tydligt att
ingen ledare har rätt per automatik till en betald kurs utan styrelsebeslut.

13. Förslag: ge adminrättigheter för webbplatsen till Elin Kastenholm och
Mattias Dahlberg
Beslut: Styrelsen beslutar att ge Elin och Mattias rättigheter. Francois Herrault meddelar Elin och Mattias.

14. Möjlighet att medlemmar betalar via hemsidan
Beslut: Styrelsen beslutar att inte anmäla Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning till att ta betalt via
hemsidan.

15. Samarbete med skolan
Beslut: Francois Herrault tar kontakt med skolor i Haninge och rapporterar.

16. Marknadsföring av nytt medlemskap efter 1 juli
Beslut: Styrelsen mailar alla medlemmar som inte betalat avgiften i år att det är förmånligt att bli medlem just
efter 1 augusti.
Beslut: Styrelsen beslutar att marknadsföra ett Facebook inlägg med 88 kr fr.o.m 1 juli för att få nya
medlemmar.

17. Marknadsföring via Facebook för nya ledare i långfärdsskridskor, klättring och
naturparkour
Styrelse beslutar att avvakta med denna punkt till nästa styrelsemöte.

18. Ställa krav på grenarna att ta fram säkerhetsplan
Beslut: Maria Modén ordnar ett möte med grenledarna för att bearbeta fram säkerhetsplaner.

19. Kan man ta bild på kvitto och skicka via mail tillsammans med förklarande text?
(sparar på frimärke och kuvert)
Det går att ta en bild på kvitto med tillhörande förklaring.

20. Redovisning av intäkter (för aktiviteter utan utgifter)
Beslut: Leif Lindström formulerar ett paragraf som ska läggas i ledarinformation dokumentet och skickar det till
Maria Modén.

21. övriga frågor
Beslut: Maria Modén kontaktar Johnny Frimodig angående att ta ett formellt beslut om Mårten Ter-Borch som
hjälpledare för MTB.
Beslut: Nästa möte kommer äga rum i Jordbros möteslokal för att testa om lokalen passar oss.

Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta i Haningedagen.

22. Mötet avslutas
Nästa styrelsemöte: 28 augusti kl 19:00 i Jordbros lokal.

Vid protokollet

Francois Herrault

Justerare

Christina Modéen

