
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 26 November 2018 

Datum: 2018-11-26 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Ida Forslund, Marie Littke 

1. Mötets öppnande 
Maria Modén öppnar mötet 
 

2. Val av ordförande 
Sittande 
 

3. Val av sekreterare  
Francois Herrault väljs som sekreterare. 
 

4. Val av justerare 
Camilla Björkander väljs som justerare. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen justerades och godkändes 
 

6. Föregående protokoll 
Arkiverat och publicerat. 
 

7. Ekonomi  
Slutresultatet för 2018 ser ut att följa budget. 
 

8. Inkommande post  
Ingen inkommande post. 
 

9. Genomgång av att-göra listan 
 

62 Maria ber alla grenledare att ta fram hur många aktiva ledare vi 
har, för att se hur många tröjor och jackor vi behöver köpa. Maria 
kollar priser för t-shirt. 

Maria Klart 

64 Francois reder ut missförstånd om aktivitet med ledare Maria Klart 

 



 

66 Maria lämnar återlämnad jacka till Jonas. 
Finns hos Christina, som ordnar provning av storleken 

Maria Klart 

67 Samarbeta med STF: STF sökte kontakt med våra ledare 
ansvariga för vardagsaktiviteter. Camilla förmedlar kontakt.  

Camilla Inställd 

 
 

10. Utvärdering av ledarkonferens 
Mycket lyckad ledarkonferens. Bra balans mellan att sitta i grupp och prata/göra övningar 
tillsammans och ute-aktiviteter. En synpunkt var att det möjligt var lite för kallt för att verkligen 
vistas ute så mycket som man önskat (inkl. mindre mingel än vad som annars varit möjligt). 
Det inkom flera nya förslag på aktiviteter och ledarvårdsaktiviteter.  
 

11. Sammanfattat från ordförandemöte, Föreningshelg, G-1000möte och Workshop 
 
Ordförandemöte, representant Camilla Björkander: 
https://drive.google.com/open?id=1a3AmoHuiR3y2f-gPsSxslNPfX0Hg21V- 
Vi delade erfarenheter, gick igenom Friluftsfrämjandets värderingar, syfte, mål, och frågor som 
varje lokalförening hade med sig mm. Ledararvode diskuterades, mm. 
 
Föreningshelg i Haninge, representant Camilla Björkander:  
Riks Överspännande träff med föreningar från hela Sverige (flest föreningar från Haninge).  
Det var en bra möjlighet att mingla och träffa andra föreningar och även representanter från 
Haninge kommun. Haninge kommun framhäver att de värderar föreningslivet och vill förstärka 
samarbetet med föreningar. Friluftsfrämjandet i Haninge har möjlighet att söka medel för 
ledarutbildningar. Beslut: Styrelsen (Camilla) kommer kontakta Klas Sandberg på Kultur- och 
fritidsförvaltningen för att undersöka kriterier/förutsättningar och ansökningsprocedur. 
Ps. Barnens träd är en förening som jobbar med att lyfta fram FN:s barnkonvention. Ett förslag 
är att öppna upp för ett samarbete vid en barngruppsavslutning. Camilla tar tag i detta. 
 
G-1000möte, representant Camilla Björkander: 
G-1000 möte är ett möte som äger rum en gång per år och bjuder in lokalföreninger med 
medlemsantal kring 1000 medlemmar. Ett mycket givande tillfälle för erfarenhetsutbyte.  
Tips och erfarenheter antecknades, har meddelats ordförande och delges löpande. 
 

12. Godkännande av Maria Atterving, Camilla Björkander och Veronica Byberg som  
hjälpledare i vandring. Frida Littke och Cajsa Sandelius som hjälpledare i Skrinna.  
Beslut: Maria, Camilla och Veronica är godkända som hjälpledare i vandring. 
Beslut: Frida och Cajsa är godkända som hjälpledare i Skrinna. 

 
13. Godkännande av stöd i kassaarbete med max 2000 kr 

 

https://drive.google.com/open?id=1a3AmoHuiR3y2f-gPsSxslNPfX0Hg21V-


 

Beslut: Kassör får ta in konsulthjälp vid behov på en kostnad på max 2000 kr  
i samband med årsredovisning och ny kontoplan. 
 

14. Julklapp till ledare 
Beslut: styrelsen beslutar att köpa julklapp till alla aktiva ledare och hjälpledare.  
 

15. Inköp av ledarjackor och tröjor 
Beslut: styrelsen beslutar att köpa tröjor (17 st.) och jackor (15 st.). 
 

16. Planering årsmöte 
Ingen lokal hittad än, datum inte bestämt.  
Maria Modén skriver verksamhetsberättelsen. 
Francois Herrault tar fram budget, årsredovisning och bokslut samt resultaträkning. 
 

17. Friluftsnytt och inköp av redigeringsverktyg  
Beslut: Francois Herrault kontaktar tryckeri@haninge.se angående kostnader  
och lämplig programvara. 
 
Beslut om inköp kan behöva tas per mail innan nästa möte. 
 

18. PR-plan inför 2019, samt PR-material för varje gren 
Vi bordlägger denna punkt. 
 

19. Budgetering för 2019 
Budgetmöte med alla grenledare i januari.  

 
20. Övriga frågor 

1. Utvärderingsmall för evenemang/aktiviteter. 
⇒ Camilla Björkander skriver en mall 
2. Prioriteringsordning - Att-göra-listan - i dagordningen 
⇒ Att-göra listan flyttas till punkt innan “Övriga frågor” 
3. I Ur och Skur-pedagoger. Lägga till. Marie har en lista. 
⇒ Francois uppdaterar listan och registret. 
4. Vad gör vi med skridskorna på Hanveden? Vilka ska slipas? 
Vi sparar slipade barnskridskor och gör oss av med gamla skridskor för vuxna.  
Marie tar hand om detta. 

 
21. Nästa möte 

Den 9 januari 2019, i Ulf´s lokal. 
 

 

mailto:tryckeri@hanonge.se


 

22. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet Justerare 

 

 

Francois Herrault Camilla Björkander 

 

 

 

 

 


