
 

Protokoll fört vid extra styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge 
Lokalavdelning  den 9 December 2018 

Datum: 2018-12-09 
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Camilla Björkander, Ida Forslund, Marie Littke, Christina Modéen, 
Ulf Gustafsson 
 

1. Mötets öppnande 
Maria Modén öppnar mötet 
 

2. Val av ordförande 
Marie Littke (vice ordförande) väljs  
 

3. Val av sekreterare  
Sittande Christina Modéen väljs  
 

4. Val av justerare 
Ulf Gustafsson väljs som justerare. 
 

5. Mailtrådskonflikt 
 
På grund av olika händelser under året och upprinnelse i specifik mailtrådskonflikt så har vi i 
styrelsen diskuterat betydelsen av Friluftsfrämjandets uppförandekod. Styrelsen har under 
detta möte även tagit beslut om hur kommunikation bör och ska ske inom lokalföreningen i 
framtiden samt vilka överträdelser som betraktas som fel och inte kommer att kunna 
accepteras, utan vidare konsekvenser, vilka bedöms i varje enskilt fall, med hänvisning till 
Friluftsfrämjandets värderingar och uppförandekod. Styrelsen diskuterade vikten av att se 
över, och ev uppdatera lokalavdelningens ledarinformation så att FF värdegrund och 
uppförandekod lyfts även i detta dokument. 
 
Beslut  
Styrelsen har hanterat det enskilda fallet samt diskuterat hur styrelsen i fortsättningen bör 
hantera kommunikation till/från någon inom lokalavdelningen som riskerar att eskalera i en 
konflikt, och/eller inte följer Friluftsfrämjandets uppförandekod, oavsett roll i lokalföreningen.  

 



 

Styrelsen finns till för alla medlemmar och ska hantera jämlikt. 
 
- Det enskilda fallet är avslutat. Tillägg, se nästa sida. 
 

- Medlemmar/ledare bör i första hand vända sig till sin ledare och/eller grenledare, om  
  problem upplevs. Om det inte går att lösa härvidlag så finns styrelsen till hands. 
 

- Ledare/grenledare/förtroendevald ska vid behov kontakta någon i styrelsen/styrelsen för svar  
  om hur specifik situation bör/ska hanteras och/eller besvaras.  
 

- Styrelsen ska i första hand bedöma och bemöta risksituationer/uppkomna situationer  
  med telefonsamtal/samtal, framför mail. Oavsett berördas roll i lokalföreningen. Alla ska  
  behandlas jämlikt. I svar från styrelsen som kräver formatet mail/text ska styrelsens  
  gemensamma mail användas. 
 

- Kommunikation mellan medlemmar, oavsett roll i lokalföreningen, ska inte frångå/på  
  felaktigt sätt överträda Friluftsfrämjandets värderingar och uppförandekod. Om detta ändå  
  uppstår bedöms varje enskilt fall. För ledare som överträder uppförandekoden kan  
  konsekvensen exempelvis bli att man blir av med sina ledaruppdrag. För den som överträder  
  uppförandekoden eller uppträder på ett vis som skadar Friluftsfrämjandet (lokalavdelning,  
  region eller riks) kan konsekvensen bli att man blir av med sitt uppdrag/utsluts ur föreningen.  
  
  Beslutet redovisas på nästa årsmöte.  
  I diskussionen inför detta beslut har samråd skett med Riksorganisationen.  
 

6. Mötet avslutas 

Vid protokollet Justerare  

                                  UFFE G 
 
   Christina Modéen Ulf Gustafsson 
 

 



 

 

 

Tillägg: Styrelsen har tagit del av mailtrådskonflikt och givit inblandade parter chans att framföra sin  
       mening. Beslut, punkt 5, har tagits i styrelsen utan delaktighet av inblandade. En av parterna  
       har helt undanbett sig vidare kontakt i frågan, varpå den muntliga informationen om hur  
       styrelsen valt att gå till väga, varför, samt styrelsens beslut haft svårighet att nå fram till denne.  
 
       Konflikten bedömts vara av destruktiv sort och riskerar att skada både inblandade och andra. 
 Styrelsen tar ansvaret för att kommunicera ut uppförandekoden och varje enskild medlem har 
ansvar för att efterfölja denna.  

Bifogad länk till Friluftsfrämjandets Styrdokument Uppförandekod: 
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2015/beslut/up
pforandekod.pdf 

Bifogad länk till Blå boken, Friluftsfrämjandets berättelse om varumärke, värderingar, mission & vision: 
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/marknadsforing-och-kommunikatio
n/guider-blaboken-m.fl/bla-boken 

Bifogad länk till även andra styrdokument inom Friluftsfrämjandet: 
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/malaroarna/styrande-dokum
ent/ 
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