
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 29 Oktober 2018 

Datum: 2018-10-29 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Ulf Gustafsson, Christina Modéen, Ida 
Forslund, Marie Littke 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av ordförande 
Sittande 
 

3. Val av sekreterare  
Sittande 
 

4. Val av justerare 
 Ulf 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

6. Föregående protokoll 
Arkiverat och publicerat. 
 

7. Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut. 
 

8. Inkommande post  
Posten genomgången.  
Workshop för unga tjejer i Haninge, Camilla går. 
 

9. Genomgång av att-göra listan 
 

10. Beslut att hyra Gillestugan i Paradiset till ledarkonferensen 
Beslutat 

11. Beslut att godkänna Irene Kimanius som hjälpledare i vandring 
Beslutat 

 



 

12. Önskemål från Kanotgrenen, kajak, försäkringar och lås till container, kommande utbildningar 
och ändrad ledarutbildning 
Ändra försäkring, vi beslutar att byta försäkring samt byta låsen. 
Beslutar att ändra till utbildningarna enl önskemål summa upp till 5200kr för kurs + eximination 
i rött PP för Francois Herrault. Utbetalas när Francois är godkänd. 
Ny kajak beslutar att köpa ny kajak samt sälja en gammal till mellanskillnad ca 13000kr 

13. Verksamhetsplanering 20 oktober 
Maria berättar om verksamhetsplaneringen 

14. Planering ledarträff 24 november 
HLR utbildning Maria har en person som kan köra utbildning 8500 + moms Marie kollar upp 
med brandfast också. 
Francois går igenom ett utdrag av deras spånande om vad man kan göra. Upplägget låter bra. 
Spikar schemat via mail 

15. Kolla om det är förenligt med GDPR att skicka barnens uppgifter till ApN 
Det kanske inte är förenligt med GDPR, Christina kollar med  

16. Genomgång av enkäten 
Enkäten gicks igenom, Beslutar att genomföra en “Vill du bli ledare hos oss” aktivitet då 
intresset verkar stort 

17. Rapportering ekonomi barnverksamhet 
Francois gick igenom ekonomibladet. Christina fixar till bladet för barnsektionen 

18. Organisation runt seniorgrenen 
Det har skapats en förutsättning för seniorgren. Görel & Kerstin skulle kolla vidare på detta 

19. Beslut att utöka antal aktiviteter med webbbetalning 
Beslut om att utöka antalet aktiviteter med webbetalning. Varje gren beslutar.  

20. Kolla listan på inaktiva ledare och ta eventuella åtgärder 
Francois lägger lista på docs och alla grenledare går igenom listan och klickar i aktiva/inaktiva 

21. Användning av hjälpledarrollen 
Maria kollar upp vad är skillnaderna i praktiken 

22. Övriga frågor 
Årsmötet Preleminärt 6 mars. Maria bokar lokal och datumet sätts till nästa styrelsemötet 
Ledarmärken delas ut på årsmötet, kollas upp inför årsmötet 
Beställningar märken Marie beställer sina märken + 10 strövarknivar 

23. Nästa möte 
26 november Ulfs lokal. Christina tar med.  

 



 

 
24. Mötet avslutas 

 
 

 

 
 
 
Vid protokollet Justerare 

Uffe 

 

 

Christina Modéen Ulf Gustafsson 

 

 


