
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 3 September 2018 

Datum: 2018-09-03 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Christina Modéen, Marie Littke , Ulf Gustafsson, 
Ida Forslund(skype) 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande 

Sittande 
3. Val av sekreterare 

Sittande 
4. Val av justerare 

Marie Littke 
5. Godkännande av dagordningen 

Godkändes 
6. Föregående protokoll 

Justerad och ligger på hemsidan 
7. Ekonomi 

 7.1 Godkännande av uppdaterad budget 2018-09-02 
Budgeten godkändes 

8. Inkommande post 
Bokningsbekräftelsen på ishallen har inkommit. Samt ytterligare ett mail där Christina kollar 
upp vad det är och mailar ut till styrelsen.  

9. Genomgång av att-göra listan 
Vi har gått igenom listan 

10. Haningedagen 8 september 
Är under kontroll 

11. Tyrestadagen 15 september 
Är inte under kontroll, vi är kort med folk. 

12. Verksamhetsplanering 20/10 
Vill vi ta in en föreläsare för att locka mer folk.  
Vi har bestämt att vi kollar upp föreläsare gällande friluftsmat. Planeringen är påbörjad i att 

 



 

göra dokumentet.  Francois tar övergripande ansvar. 
 

13. Införande av en kalender, både internt och synlig 
Francois kollar upp att få in en kalender på hemsidan.  

14. Genomgång av ändringar i Ledarinformationens dokument om ekonomi 
Francois gick igenom den uppdaterade ledarinformationen.  

15. Vilka utbildningar är aktuella att gå? (Kajak steg 1 och 2) 
Ingen steg 1 men det kommer komma en Kajak steg 2. Francois ber Björn Waern fråga 
regionen om vi kan ordna en ny steg 1 då vi har många som behöver/vill gå. 
Idag är det  3 st som är tänkta att gå steg 2 
Thomas Qvarnström är anmäld till låglandsvandring 

16. Generell artikel om Friluftsfrämjandet Haninge i Mitt i Haninge 
Vi behöver fånga upp Tyrestadagen. Camilla kollar med Mitt i Haninge om att skicka ut en 
journalist till Tyrestadagen som får fånga upp och intervjua deltagarna från FF. 

17. Present till den 1000:e medlemmen 
Bjuda in dom till Tyrestadagen och ge en buff/första hjälpen/vik kåsa/mössa. Maria bjuder in 
dom. 

18. Rekrytering: behov av nya ledare? 
Barnledare behöver vi rekrytera. Vi försöker med en till vill du bli ledare hos oss kväll.  

19. Skylt till kajakförrådet ca 3000:- 
Den gamla skylten är sliten och har gamla logotypen. Vi behöver byta ut den. Vi godkänner 
detta.  

20. Inköp av t-shirt 
Maria ber alla grenledare att ta fram hur många aktiva ledare vi har. Maria kollar priser.  

21. Godkännande Richard Parsons som klätterledare samt Fredrik Modéen och Peter Littke som 
hjälpledare klättring. 
Vi godkänner alla 3. 

22. Godkännande av Annicaa Bekkewold som vandringsledare 
Vi godkänner Annicaa som vandringsledare 

23. Godkännande av hjälpledare kajak, Annelie Matisson, Maria Malm, Monica Wahlström, 
Laurent Krummenacher, Therése Lundblad och Milos Dordevic, 
Vi godkänner alla som hjälpledare kajak.  

24. Behov av ny webbredaktör 
Vi frågar Elin Kastenholm samt Fredrik Modéen om dom vill ta över ansvaret för hemsidan. Ulf 

 



 

Gustafsson står gärna som reserv.  
 

25. Övriga frågor 
1. Johanna Stenberg nyutbildad I Ur och Skur ledare på I Ur och Skur Spetsbergen. 
2. Marie har letat reda på märken man får som aktiv ledare. Detta ska vi implementera i 
lokalavdelningen. 
3. Francois kom med ett förslag om ledarvård, en helg på Gålö med utbildning inom 
teknik/webb/facebook. Men även middag och gemensamma aktiviteter.Vi funderar på vilka 
aktiviteter man kan ha på en sån här helg. Och hur man kan göra. Francois kollar upp 
kostnader för en sån här helg. Vi bokar helgen 27-28 oktober om vi får ett ok pris. Vidare beslut 
tas via mail. 

26. Nästa möte 
24/9 kl 19-21 

27. Mötet avslutas 
 

 

 

 
 
 
Vid protokollet Justerare 

 

Christina Modéen Marie Littke 

 


