
 

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

Datum: 2018-03-26 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Christina Modéen, Marie Littke , Ulf Gustafsson, 
Ida Forslund 

1.      Mötets öppnande 

Maria Modén öppnade mötet. 

2.      Val av ordförande 

Maria Modén valdes som ordförande till mötet. 

3.      Val av sekreterare 

Christina Modéen valdes som sekreterare till mötet. 

4.      Val av justerare 

Marie Littke valdes som justerare för protokollet 

5.      Godkännande av dagordningen 

Dagordningen blev godkänd.  

6.      Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet är justerad och arkiverad i Google drive. 
Vid genomgången av föregående protokoll berättade Maria att man kan lägga in fler som kan få tillgång och se men inte 
göra något hos banken. Förslag är att övriga styrelse ska ha den funktionen. Maria och Francois tar fram dom papper 
som måste fyllas i. Leif har gått med på att hjälpa till med den löpande bokföringen och betalning av fakturor tills 
övergången hos banken är klar och Francois kunnat ta över helt.  

7. Ekonomi 

Francois har ännu inte tillgång till några konton ännu. Det är kallat till ett grenledarmöte för att prata ekonomi inom 
grenarna. Vi har en ca 16% ökning av medlemmar sen föregående år.  

 

 

 



 

8. Inkommande post 

Ingen inkommande post i brevlådan. 1 mail i föreningsmailen om inbjudan till politikerdebatt med föreningsfocus den 
19 april,. Marie och Ulf kommer gå på denna.  

9. Genomgång av att-göra listan 
 
Punkt 20 Klar, inköp av orangea kepsar till kajakledare 
Punkt 27 Struken 
Punkt 32 Inventeringen klar, rensning återstår 
Punkt 41 Görel kommer ha svampvandring till hösten, Finns grupp som ska skriva/uppdatera en bok 
om Vendelsös historia, Camilla går in i den gruppen och ser om det går att locka någon till att göra en 
kulturvandring. Förslag är att ordna en provvandring. 
Punkt 49 Klar Francois har kollat med Anders Tysk som meddelat att han inte är intresserad av att 
medverka. 
 
10. Planering för Marknadsföring 

Elin Kastenholm kan kanske vara intresserad om det är en gruppansvarig i styrelsen. Vi diskuterade lite vad vi vill göra. 
Frågan om att köpa in en kamera kom upp och vi har beslutat oss för att avvakta med den frågan och se om behov 
finns, Christina lånar ut sin kompaktkamera och det finns systemkameror till låns vid behov av Marie och Christina. Vi 
kom fram till att Instagram är bra, Christina ordnar med ett instagramkonto. 
Inför öppet hus hos kajak beslutade vi att det är bra att  sponsra våra Facebook-inlägg, som marknadsföring.  Likaså 
inför Tyrestadagen och andra dylika tillfällen 
Camilla berättade om ett möte där dom pratade om att inte göra reklam då det sprids om det är bra.  
Vi vill sätta upp laminerade A4 på utvalda anslagstavlor. Camilla skissar på sådan till nästa möte. 

11. Långfärdsskridskogren vad göra? 

Vi lägger frågan vilande och dyker det upp någon som vill vara med och bli ledare så finns möjlighet i form av samarbete 
med Huddinge Lokalavdelning. 

12. Byta namn på LA i Bolagsverket 
 

Då vi senaste åren heter Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning beslutade vi om att byta till detta hos Bolagsverket. 
Maria fixar detta.  
 
13. Godkänna Magnus som hjälpledare 

Bordlägger denna fråga till nästa möte. 

 



 

14. Malinda vill åka på Våryra 1950 kr 

Beslut tas om att hon får åka 

15. Välkomstbrev till nya medlemmar 

Beslut tas att vi ska börja skicka ut det till alla nya medlemmar. Christina sköter dessa utskick. Vi behöver ändra MTB till 
Cykling i brevet som finns på Google Docs.  

16. Ledarjackor 

Belsut att köpa in 4 st jackor av modell Super Lett jacket. 

17. Regionstämman 

Camilla och Elin anmäler sig till regionstämman 

18. Övriga frågor 

Beslut om bekosta Grundkurs klippklättring för Patrik Modén. 

Kaffe, Ulf tar alltid med sig vatten, Marie tar med kaffe och kaka till nästa möte 

Nästa möte sker i Västerhaninge bibliotek. Ulf kollar dock om lokalen i föreningen där han bor är ledig. 

Maria informerar om att Christina kommer kliva in som grenledare för barn. 

Finns massor med oslipade skridskor i förrådet på Hanvedens IP, ska vi behålla eller skänka bort till behövande. 

Diskuterade om att man ska kunna låna material för hela säsongen ur förrådet. 

 

Vid protokollet Justerare 

 

 

Christina Modéen Marie Littke 

 


