
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 23 oktober 2017 

Datum: 2017-10-23 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Ulf Gustafsson, Francois Herrault, Matts Wallin, Ida Forslund, Leif Lindström, Gun Asp 

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 

Ulf Gustafsson valdes som justerare till styrelseprotokollet. 

5.      Godkännande  av  dagordningen 

Dagordningen blev godkänd. Punkter lades till i övriga frågor. 

6.      Föregående  protokoll 

Protokollet från den 25 september skrevs under och skickas till arkivering. 

7. Ekonomi 
 
Ekonomi är god. Prognos är att utfallet blir över budget. 
 
Beslut: Ulf Gustafsson tar fram ett förslag på hur vi ska använda Swish. 
 
 
8. PR 
8.1  Sponsra  FB inlägg  för  att hitta  långfärdsskridskoledare 

Beslut: Francois Herrault redigerar ett inlägg och sponsrar med cirka 150 kr. 

 



 

8.2  Sponsra  FB inlägg  för  att få  medlemmar att komma till verksamhetsplanering 25 
november 

Beslut: Francois Herrault redigerar ett inlägg och sponsrar med cirka 150 kr. 

9. Inkommande  post 

Vi gick igenom inkommande post. Bara reklampost. 

10. Genomgång  av att-göra  listan 

Punkt 17 i att-göra listan är klar. 

 

Num
mer 

Beslut Ansvarig Datum Status 

17 Beslut: Leif kontaktar Bosse Fallen i Huddinge om vi 
kan få hjälp med långfärdsskridskor. 
⇒ Det verkar svårt att få hjälp från Huddinge 

Leif 2017-04-24 Klart 

 

Beslut: Maria Modén tar fram lista på ledare och andra  som ska få julklapp.  

11. Medlemsdag/inspirationsdag/rekryteringsdag 

Beslut: Francois Herrault skapar en aktivitet i januari. 

12. Inköp  av  ny  kajak 

Beslut: Styrelsen godkänner att kanotsektionen köper en ny kajak för max 15000 kr. 

13. Ändring  i  Ledarinformation om utdrag ur brottsregistret 
Förslag att utdrag  ur  brottsregistret ska  krävas bara  vartannat  år. 
Förslag att det ska stå  i Ledarinformationen att  detta gäller alla  ledare  som  har 
kontakt  med  barn. 

Beslut: Förslagen godtas. Maria Modén uppdaterar ledarinformationen. 

14. Presentation  av  vandringen till Pyrenéerna sommar 2018 

Vi kollar tillägg till ansvarsförsäkringen. 

 



 

15. Information  om  Klättergrenen 

Redovisat! 

16. Godkännande av  Jimmy  Müller som  hjälpledare för vandring 

Beslut: JimmyMüller godkänns som hjälpledare för vandring 

17. Godkännande av  Christina  Modén och  Annicaa Bekkewold  som  mulleledare, Mats 
Vass  och  Maria  Modén som  vandringsledare, Richard Parsson, Björn Waern,  Ulf 
Esebrant och  Lisbeth Andersson som kajakledare 

Beslut: Formellt beslut tas då alla har genomfört grundutbildning 
 

18. Övriga  frågor 

Vem kan man kontakta för att berätta om historia/natur i Haninge? Om Svamp? 

Beslut: Alla funderar och återkommer. 

Ungdomsstämman. 

Ida Forslund berättade om ungdomsstämman. 

Ordförandeträff. 

Maria Modén berättade om mötet. 
 

19. Mötet avslutas 

Nästa styrelsemöte: 20 november kl 19:00 i Röda Korsets lokal. 

 

Vid protokollet Justerare 

 

 

Francois Herrault Ulf Gustafsson 

 


