Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning
den 28 augusti 2017
Datum: 2017-08-28
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Leif Lindström, Christina Modéen, Ulf Gustafsson, Gun Asp, Francois Herrault, 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
Mattias Dahlberg valdes som justerare till styrelseprotokollet.

5.      Godkännande av dagordningen
Dagordningen blev godkänd utan några förändringar.

6.      Föregående protokoll
Protokollet från den 25 maj 2017 godkändes.

7. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut och följer prognos.

8. Inkommande post
Vi gick igenom inkommande post.

9. Genomgång av att-göra listan
Punkt 21: Jonas Björk behöver en ledarjacka.Christina Modéen ger sin jacka till Jonas.
Följande punkter blev klara sen sista möte:

Num
mer

Beslut

Ansvarig

Datum

Status

11

Beslut: Maria Modén uppdaterar ledarinformationen om att barnledare ska
få lämna utdrag ur brottsregistret.

Maria

2017-04-24

Klart

21

Beslut: Maria Modén informerar grenledarna om att ta reda på behovet av
ledarjackan i varje gren.

Maria

2017-05-29

Klart

⇒ Information har gått ut till grenledarna, MTB anser inte att det finns
ledarjackor som fungerar för dem och avstår därför. Jacka utlämnat till
Christina Modéen och Mats Vass. Finns en ledarjacka i strl m kvar.

22

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.

Maria

2017-05-29

Klart

23

Beslut: Styrelsen beslutar att ge Elin och Mattias rättigheter att redigera
webben. Francois Herrault meddelar Elin och Mattias.
⇒ Mattias och Elin har fått rättigheterna och meddelats om det.

Francois

2017-05-29

Klart

25

Beslut: Styrelsen mailar alla medlemmar som inte betalat avgiften i år att
det är förmånligt att bli medlem just efter 1 augusti.

Francois

2017-05-29

Klart

⇒ Följande brev har skickats till alla tidigare medlemmar som tillåter att få
epost: 306 medlemmar - 69 som inte har mail):

Hej!
Enligt vårt register har du varit medlem i Friluftsfrämjandet tidigare,
men inte det sista året.
Nu har du möjlighet att bli medlem igen för 360 kr (530 kr för hela
familjen) fram till sista september 2018, med start från nu.
Vi vet inte varför du inte var medlem på sistone, men vi hoppas att

du kan hitta en aktivitet som passar dig i framtiden. I Haninge är vi
väldigt aktiva med kajak och kanadensare, barnverksamhet, MTB,
vandringar.
Ditt medlemskap ger dig tillgång till att delta i aktiviteter i hela
landet. Och flera lokalavdelningar i närheten, Huddinge, Tyresö,
Enskede mm, har aktiviteter båda sommar och vinter.
Med ditt medlemskap har du dessutom tillgång till en mängd
rabatter, t.ex. SJ, Idre fjäll, addnature, Kajaksidan, STFs fjällstugor
mm.
Är det något du saknas, har du önskemål eller frågor, tveka inte
kontakta oss på haninge@friluftsframjandet.se
Hälsningar
/Styrelsen i Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning

26

Beslut: Styrelsen beslutar att marknadsföra ett Facebook inlägg med 88 kr
fr.o.m 1 juli för att få nya medlemmar.

Francois

2017-05-29

Klart

Maria

2017-05-29

Klart

⇒ Eftersom FF bjuder på förlängd period, kunde man redan den 1 april
betala medlemskap och bli medlem fram till den 30 september 2018. Därför
mardnadsfördes vi inlägget redan den 13 juni, för 17 dagar framåt (det är
var 88 kr räcker till).
Det blev 130 kr spenderat istället för 88 kr, mest för att det är svårt att förstå
hur FB räknar kostnaderna vid marknadsföring.

29

Beslut: Maria Modén kontaktar Johnny Frimodig angående att ta ett
formellt beslut om Mårten Ter-Borch som hjälpledare för MTB.
⇒ Det fanns ett beslut på det tagit i oktober/november som är
protokollfört.

10. Organisation av Tyrestadan

FF-Haninge ska stå mellan 11 och 15

Vad

Vem

Kommentar

Fixa tält

Maria/Francois

Björn budgeterade för ett förra året, men köpte inget då
det gamla höll ihop över Tyrestadagen. det är dock kastat
nu så vi behöver köpa ett nytt.

Fixa PR-material,
broschyrer

Maria

FF centralt ska ha skickat ut en jubileumslåda med
material till alla lokalavdelningar. Jag kan kolla med Ulf
och han kan se om det finns i postfacket.

Fixa bingovandring

Maria/Francois

Folk får låna en bricka mot 20 kr i deposition

Fixa ryggsäck med vikt

Maria

Ta med kajak

Francois

Ordna Mullepass

Elin Kastenholm
och Christina
Modéen

Fixa tarp mm

Maria

Redan inköpt

11. Planer på att starta en klättergren
Beslut: styrelsen beslutar att försöka bygga upp en klättergren. Klättergrenledare är Francois Herrault. I grenen ingår
Maria Modén.

12. Ordna en inspirationsdag
Syftet med en sådan dag är att rekrytera ledare samt nya medlemmar.
Beslut: Hitta en bra form för att locka folk till en inspirationsdag. Kolla med Huddinge hur de har gjort.

13. Genomgång dokumentation i Google drive
Den punkten tas upp nästa gång.

14. Nya hjälpledare kajak Johan From och Jimmy Müller
Beslut: Styrelsen godkänner Johan From och Jimmy Müller som hjälpledare för kajak.

15. Ny hjälpledare Mulle Susanne Bergsmark och ledarutbildning för henne
Beslut: Styrelsen godkänner Susanne Bergsmark som ny hjälpledare samt godkänner att hon ska gå ledarutbildning.

16. Hur ska vi organisera PR-arbetet?
Beslut: Styrelsen beslutar att leta efter frivilliga bland våra medlemmar. Christina Modéen skriver ett förslag och skickar
det till styrelsen.

17. Vad är Visit Haninge?
Beslut: Mattias Dahlberg tar kontakt med Visit Haninge och kollar om vi kan synas på deras hemsida.

18. Övriga frågor
Hur är det med jubileumspaketet? Christina Modéen skannar in paketet.
Swishkonto för ledarna? Diskussionen förs vidare på nästa kanotmötet.

19. Mötet avslutas
Nästa styrelsemöte: 25 september kl 19:00 i Jordbros lokal.

Vid protokollet

Francois Herrault

Justerare

Mattias Dahlberg

