Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning
den 20 november 2017
Datum: 2017-11-20
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Matts Wallin, Ida Forslund, Gun Asp, Christina Modéen, Ulf
Gustafsson

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
Ida Forslund valdes som justerare till styrelseprotokollet.

5.      Godkännande av dagordningen
Dagordningen blev godkänd.

6.      Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet saknas. Tas med på nästa möte.

7. Ekonomi
Ekonomin är god, ser ut att gå bättre än budgeterat.

8. PR
Sponsring av Facebook inlägget för att uppmana medlemmar och ledare att anmäla sig till verksamhetsplaneringen
verkar inte ha fungerat.
En tanke är att ha ett enklare höst-blad skickade till medlemmarna för att få fler till verksamhetsplaneringen.

9. Inkommande post
Vi gick igenom inkommande post. Bara reklampost.
Epost kom från medlemmar som är intresserade att bli ledare.

10. Genomgång av att-göra listan
Punkterna 33, 35, 37 och 38 blev klara:

33

Förslag på ledarmiddag

Maria

2017-09-25

Klart

Beslut: Maria Modén kollar med Gun Asp och Leif Lindström
om vilka som brukar få julklapp.

35

Swish
Beslut: Swish ska bara användas av kanotgrenen under
2018.

Björn
Waern

Klart

⇒ Björn har meddelats

37

FB inlägg för att hitta långfärdsskridskoledare

Francois

2017-10-23

Klart

Francois

2017-10-23

Klart

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

38

FB inlägg för att få medlemmar att komma till
verksamhetsplanering 25 november
Beslut: Francois Herrault redigerar ett inlägg och sponsrar
med cirka 150 kr.

11. Planering styrelsemöte och årsstämman
Årsstämma: 8 februari
Styrelsemöte: 29 januari och 26 februari.

Beslut: Christina Modéen kollar om det finns ett konferensrum i kulturhuset för årsstämman. Det ska gå att få kaffe.

12. Användning av kajak till bekanta/vänner
Beslut: Kanotgrenen tar fram ett regelverk om utlåning av kajaker till bekanta och vänner. Maria Modén meddelar Björn
Waern. Regelverket kommer remitteras till styrelsen.

13. Arbetssätt i styrelsen: att ta ansvar för ett område/projekt
Styrelsen har diskuterat frågan. Kan bli aktuellt vid tillfälle.

14. Föra register på utlämnade utdrag ur brottsregister
Beslut: Maria Modén gör en lista.

15. Frukostmöte med dataförordning
Gun Asp berättade om vad som hände på frukostmötet. Maria Modén är anmäld till ett informationsmöte om GDPR.

16. Studiecirkel angående FF-resor inom och utom landet
Beslut: Francois Herrault informerar alla vandringsledare om studiecirkeln.

17. Övriga frågor
Grenledarrollen:
Beslut: Maria Modén kallar på grenledarmöte. Förslag på att grenledare sitter med på styrelsemöte om de vill.
Julklapp:
Beslut: Styrelsen har beslutat att skänka 5000 kr till Världens barn. Alla ledare kommer få ett vykort (utan kuvert).
Beslut: Ida Forslund meddelar vilken text ska skrivas på julkortet.
Beslut: Maria Modén meddelar till vilka ledare korten ska skickas.

18. Mötet avslutas
Maria Modén har förklarat mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte: 29 januari.

Vid protokollet

Francois Herrault

Justerare

Ida Forslund

