Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning
den 23 April 2018
Datum: 2018-04-23
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Christina Modéen, Marie Littke , Ulf Gustafsson,
Ida Forslund via skype

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
sittande
3. Val av sekreterare
Sittande
4. Val av justerare
Ulf Gustafsson
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
6. Föregående protokoll
inget att tillägga
7. Ekonomi
Vi har gjort en namnändring hos skatteverket och då namnändringen gått igenom har även
ändringen av kassör blivit godkänd hos Nordea. Leif har gett Francois information som kommer
läggas in i bokföringsprogrammet. Visma förening är inköpt.
8. Inkommande post
En faktura inkommit till Elin Kastenholm från Visit Haninge. Beslut att Francois ringer och kollar
vad man får via Visit Haninge och kollar upp om fakturan är för fg år eller kommande år. Beslut
om vi ska vara med eller ej tar vi via e-post när Francois kollat upp detta.
E-post om haningedagen 8 september. Belsut att vi vill vara med. Marie berättar om att Riks
har material översatt till andra språk. Marie mailar länken till denna info. Beslut Camilla styr
upp en arbetsgrupp som samordnar haningedagen. Maria anmäler oss till denna.
9. Genomgång av att-göra listan
Vi har gått igenom att göra listan
Nr 8. Camilla informerar om att nästa steg är kontraktsskrivning, inget beslut är taget då vi inte
har information om kostnad och övriga detaljer. Det finns en arbetsgrupp(Björn Hasselgren,
David Lundberg, Görel Byh, Inger Klasson, Börje Jungeteg) Camilla kontaktar Björn
Hasselgren och Christine Branden till nästa styrelsemöte.
Nr 51. Maria har beställt 10 st första hjälpenväskor, 10 st buffar samt 3 st jackor

Nr 52. Francois har köpt Visma förening

10. Planering för PR-verksamhet
Beslut om att sponsra ett inlägg i Facebook om att bli medlem i Friluftsfrämjandet Haninge när
man kan bli medlem för resten av detta medlemsår samt nästa. Sponsrar detta med max 300
kr.
Camilla har undersökt mallarna att använda för affischer att hänga på anslagstavlor. Camilla
fortsätter att fila på en affisch. Camilla kollar med Björn Hasselgren samt Elin Kastenholm om
att bilda en PR-arbetsgrupp.
11. Genomgång av utbildningsbudget
Budgetförslaget från Grenledarmötet godkännes i dess nuvarande form 2018.04.23
12. Godkännande av fortsättningskurs klippklättring för Francois och Maria
Beslut tas att godkänna Maria Modén och Francois Herrault för fortsättningskurs klippklättring.
13. Godkännande av hjälpledare; Christel Birgell
Beslut tas att godkänna Christel Birgell som hjälpledare i Skogsmulle samt Familjemulle.
14. Information från Föreningsrådets Politikerdebatt med föreningsfokus.
Marie och Ulf informerar om att vi kan skicka till Petri Salonen gällande bryggorna vid Gårdens
bad som läggs i för sent och tas upp för tidigt och toaletterna är stängda. Samt varför
fikastugan och toaletterna vid Rudan inte är öppna på helgerna. Han tar detta sedan vidare
med rätt person. Efter mötet så tog Marie upp om att vi har 1000 medlemmar i FF haninge
lokalavdelning och bad dom lämna skogen i fred.
15. Hur påverkar GDPR oss
Francois är insatt i GDPR och det kommer inte påverka dom listor vi har i dagsläget.
16. Godkännande av inköp av 2 kajaker
Beslut tas om att godkänna inköp av 2 kajaker för totalt 26000 kr.
17. Övriga frågor
Mångfaldsrådet i Region Mälardalen. Camilla har varit med på ett möte, responsen är att
intresse finns men att det sker omorganisation just nu.
Regionsstämman, Ida och Camilla berättar om regionsstämman dom var på. Det som togs upp
mycket är folkhälsa och friluftsfrämjandets koppling till folkhälsa. Budgeten gick på minus förra
året.
Maria har beställt jackor till dom 3 som saknade(Susanne B, Elin, och Jonas Björk) Maria har
varit ute i skogen med elever och informerar om friluftsfrämjandet. Försöker få godkänt av sin
Rektor att komma ut med alla elever inom hälsopedagogik kursen.
18. Nästa möte
28 maj i Ulfs lokal. Ulf tar med tevatten och Christina tar kaffe och gott.
19. Mötet avslutas
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