
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 28 Maj 2018 

Datum: 2018-04-23 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Christina Modéen, Marie Littke , Ulf Gustafsson, 
Ida Forslund 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande 

Sittande 
3. Val av sekreterare  

Sittande 
4. Val av justerare 

Camilla Björkander 
5. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
6. Föregående protokoll 

Inget att tillägga 
7. Ekonomi 

Idag har vi 395 000 kr på kontot. På Google Drive finns det ett dokument där man skapar en 
rad för sin aktivitet, man skriver in antal deltagande, pengar, samt kryssar in betalt till 
Friluftsfrämjandet. Sen fyller kassören i verifikationsnummer i dokumentet när pengarna 
inkommit. Kvitto ska skickas till kassören för att få pengar tillbaka. Kassören kommer skicka ut 
riktlinjer hur han vill arbeta.  

8. Inkommande post 
Ingen inkommande post. Inkommande mail är om Haningedagen. 

9. Inbjudna till styrelsemötet: Björn Hasselgren och Christine Branden 
Vi har besök av Christine Branden från (Tyresta nationalpark förvaltning) och Björn 
Hasselgren (FF) som berättar om projektet Källarstugan vid Tyresta By. Björn visar bilder av 
stugan och berättar hur den ser ut. Christine berättar lite om riktlinjer från Tyresta samt innehåll 
i kontrakt i form av uppsägningstid samt kostnad (500 kr+el) per månad. Kostnaden har gått 
upp då det från början pratades om att använda den nästan gratis.  
Det skulle vara ett otroligt marknadsföringsvärde. Vi diskuterar stugan ett varv till och läser 
igenom föreslaget kontrakt. Vi sammanställer ett motförslag och skickar den till Tyresta By.  

10. Genomgång av att-göra listan 
43. Regelverk framtaget av kanotgrenen och uppläst av Maria. Beslut taget att godkänna detta 
regelverk  
53. Beslut taget om att vara medlem i Visit Haninge ett år till och utvärdera sedan. 

 



 

55. Maria har anmält oss till Haningedagen.  
11. Planering för PR-verksamhet 

Vi har börjat diskutera stugan och Haningedagen. Camilla kontaktar Haninge kommun och 
uppdaterar vår information på hemsidan. 
Profilkläder önskas av Barnsektionen. Barnsektionen tar fram ett förslag.  
Camilla vill att vi bidrar med bilder till Riks bildbank. Alla som har bilder lägger upp under 
PR-Bilder så får Camilla kolla vilka bilder som är av intresse.  

12. Förslag om att skaffa sig Swish 
Beslut tas att vi testar med swish och utvärderar.  

13. Ändring av klätterutbildningar 
Huddinge Bergssidan har kommit ut med en utbildning där vi får godkännande att hålla 
aktiviteter utomhus. Utbildningen som är godkänd till Maria Modén och Francois Herrault har 
vederbörande ställt in då den andra aktiviteten är mer enligt vad vi vill. Beslut tas om att 
godkänna att Francois går utbildningen hos Huddinge Bergssidan istället. Maria Modén går 
ingen utbildning. 

14. Visit Haninge: vara med eller inte, behov av redigering och uppdatering 
Redan avhandlad under Att göra listan 

15. Haningedagen den 8 september 
Redan avhandlad under Att göra listan 

16. Beslut att godkänna Niklas Isakzon om hjälpledare kajak 
Beslut taget om att godkänna Niklas Isakzon som hjälpledare 

17. Beslut att Per Rugsveen som vandringsledare lågland 
Beslut taget om att godkänna Per Rugsveen som vandringsledare lågland. 

18. Beslut om att köpa Francois kajak för 3000 kr 
● Beslut taget om att köpa Francois Kajak för 3000 kr 

19. Beslut om användning av kanoter privat 
Redan avhandlad under Att göra listan 

20. Övriga frågor 
● Hur kan vi formulera beslut för att det ska bli friare för grenen? 

Att vi skriver ex: “Utbildning för Klätterledare minst 2 st max 5000kr 
● Beställningar från webbshoppen 2 ggr/år? 

 
21. Nästa möte 

3 September. Lokal återkommer vi om.  
22. Mötet avslutas 

 

 

 

 



 

 
 
Vid protokollet Justerare 

 

 

Christina Modéen Camilla Björkander 

 


