
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 26 februari 2018 

Datum: 2018-02-26 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Matts Wallin,  Christina Modéen, 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 

Christina Modéen, valdes som justerare till styrelseprotokollet. 

5.      Godkännande av dagordningen 

Dagordningen blev godkänd.  

6.      Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet är justerad och arkiverad i Google drive. 

7. Ekonomi 
 
Intäkterna på de första två månaderna är 14000 kr, vilket är bra.  
På kostnadssidan: 13400 kr. 
Överskott: 600 kr.  
 
8. PR 

Inget att rapportera. 

Fritidsmässa 2018: vi avstår. 

 



 

9. Inkommande post 

Ulf hämtar posten i morgon. 

10. Genomgång av att-göra listan 
 
Beslut: kontakta naturguiderna och naturappen. Kolla om det går att skapa aktiviteter. Tipsa Jan Sandberg om detta. 
 
Dessa punkter blev klara: 
 

Num
mer 

Beslut Ansvarig Datum Ska vara 
klart 

Status 

44 
Föra register på utlämnade utdrag ur brottsregister 

Beslut: Maria Modén gör en lista. 

Maria 2017-11-2
0 

 Klart 

 
 

11.Material till årsmöte 

Allt under kontroll. Material på väg till kopiering.  

12. Godkännande av Thomas Qvarnström som hjälpledare vandring lågland 

Beslut: styrelsen godkänner Thomas Qvarnström som hjälpledare lågland. 

13. Äskande inköp 5 repbromsar för klättring (cirka 1800 kr) 

Beslut: styrelsen godkänner inköpet av repbromsar. 

14. Anslutning av Friluftsfrämjandet Haninge till det centrala kortbetalningen 

Beslut: styrelsen beslutar att skicka en intresseanmälan till att ansluta Haninge till kortbetalning. 

15. Skapa start-kit samt rutiner för nya ledare 

En start-kit skulle kunna innehålla: 
- en första hjälpen väska 
- en FF-buff 
- visikort för LA 
 
Beslut: Styrelsen tar beslut att ordna 10 start-kit. Maria Modén tar hand om detta. 

 



 

16. Övriga frågor 
 
Fel upptäcktes i förra protokollet, punkt 13, fjärde mening. Det ska stå: 
Styrelsen godkänner Lina Hägglund som strövarledare med förbehåll att Lina blir medlem. 
  
Beslut: Styrelsen beslutar att köpa ett webbaserat bokföringsprogram.  
 

Nästa styrelsemöte: förslag, 6 mars.  

 
17. Mötet avslutas 

Maria Modén har förklarat mötet avslutat. 

 

Vid protokollet Justerare 

 

 

Francois Herrault Christina Modéen 

 


