
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 24 September 2018 

Datum: 2018-09-24 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Ulf Gustafsson 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av ordförande 
Sittande 
 

3. Val av sekreterare  
Francois Herrault valdes 
 

4. Val av justerare 
Camilla Björkander valdes 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

6. Föregående protokoll 
Arkiverat och publicerat. 
 

7. Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut. 
 

8. Inkommande post  
Bara reklam. 
 

9. Utvärdering av Haningedagen och Tyrestadagen? 
 
Utvärdering av Haningedagen: 
- Mycket folk omkring, och på besök till vårt stånd 
- Svårt att prata med folk p.g.a. ljudet 
- Bra att synas även det var svårt att prata med folk 
- Vi nådde folk som inte vet om oss 
- Till nästa gång: en stor bild per gren skulle fånga uppmärksamhet 

 



 

- Vi behöver fler Friluftsnytt 
- Vi behöver inte vara så många 
- Bra att bjuda på enkel lunch till alla som ställer upp. Eget ansvar att lämna kvitto.  
 
Utvärdering av Tyrestadagen: 
- Mycket folk, bra placering 
- Lätt att prata med folk 
- Bra om vi är många ledare på plats 
- Bra med fler aktiviteter, t.ex. pejla ett föremål, lär dig knopar, etc… 
- Bra med fler Friluftsnytt 
 
 
 
Camilla och Maria skriver ett koncept dokument för Haningedagen, Tyrestadagen, etc... 
 

10. Hur hantera inbördes motsättningar/missförstånd? 
Vi vill hantera eventuella motsättningar/missförstånd så snart som möjligt med personlig 
kontakt. 
 

11. Genomgång av att-göra listan 
Punkt 8, Tyresta by stugan:  
Beslut att tacka ja till stugan, med en kostnad på 500 kr / månad, med förslag från 1 april 
2019. 
 

12. Godkännande av Veronica Byberg som hjälpledare kajak 
Beslut: styrelsen beslutar att godkänna Veronica Byberg 
 

13. Godkännande av Lina Hägglund att gå ledarutbildning Strövare(idag hjälpledare med Malinda) 
Om godkännande finns kan hon anmäla sig när det dyker upp utbildning 
Beslut: styrelsen beslutar att godkänna Lina Hägglund 
 

14. Verksamhetsplanering 20/10 
Planerad och konceptet är klar. Föreläsare bokad. 
 

15. Planering ledarträff 24 november 
Ingen lokal hittad. Vi tackar nej till Vendelsö Bygdegård. 
Vi preliminärbokar Dahlgrensgården. 
 

16. Inköp av t-shirt 
Se att-göra listan. 
 

 



 

17. G1000-möte 9-10 november 
Mötet ligger på en fredag och lördag. Camilla och Maria åker. 
 

18. Vad gör man med trasig jacka? Få låna ny/lämna in för lagning? 
Beslut: vi byter ut den jackan som som gått sönder. Christina fixar det. 
 

19. Ledarjacka till Jonas Björkman som saknar stl xxl 
Maria lämnar återlämnad jacka till Jonas. 
 

20. Godkännande av give avay till barnens avslutningar(se mall på vilka märken/saker som skall 
delas ut vid terminsavslutning och när) 
Beslut att godkänna barnledarnas förslag.  
 

21. Övriga frågor 
Samarbeta med STF: STF sökte kontakt med våra ledare ansvariga för vardagsaktiviteter. 
Camilla förmedlar kontakt.  
 

22. Nästa möte 
29 oktober i Ulfs lokal. 
 

23. Mötet avslutas 
 

 
 
 
Vid protokollet Justerare 

 

 

Francois Herrault Camilla Björkander 

 


