
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning 
den 9 Januari 2019 

Datum: 2019-01-09 
Närvarande: Francois Herrault, Camilla Björkander,  Christina Modéen, Ulf Gustafsson 
 

1. Mötets öppnande 
Ulf Gustafsson öppnar mötet 

2. Val av ordförande 
Camilla Björkander väljs 

3. Val av sekreterare 
Sittande Christina Modéen väljs 

4. Val av justerare 
Francois Herrault väljs som justerare 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

6. Föregående protokoll 
Föregående ordinarie protokoll är justerat och ligger på hemsidan 

7. Ekonomi 
- Genomgång Resultaträkning 2018 
- Genomgång budget 2019 
Francois gick igenom resultaträkningen för 2018 samt föreslagen budget för 2019. 

8. Inkommande post 
Ingen inkommande post mer än flertal nya medlemmar. 

9. Förberedelse årsmöte 
Redovisning av ekonomi håller på tas fram. 
Kallelse kommer att finnas i Friluftsnytt. 
Etiketter ska skrivas ut och kallelsen/Friluftsnytt ska tryckas. 
Verksamhetsberättelsen, ekonomipapper, dagordning, revisorernas berättelse, 
valberedningens förslag ska tryckas. 
Punkten ligger kvar till nästa möte 
 

 



 

10. Information från vandringsgrenen 
Jan Sanderg är inte längre grenledare, ersätts av Mats Vass tillsammans med Maria Atterving 
som grenhjälpledare. 

11. Godkännande utbildningar 
Inga frågor om utbildning till detta möte. 

12. Skapa fortbildning om ledarskap för Haninges ledare 
Francois har en idé om att vidareutveckla hans och Maria Modéns ledarskapsutbildning som 
dom höll för 2 år sen. Börja med våra kajakledare. Vi återkommer nästa möte om detta. 

13. Beslut om kanotförsäkring 
Pengarna för försäkringen som vi sa upp har kommit tillbaka. Vi är försäkrade via riks. 

14. PR: reklamblad för varje gren 
Francois kommer med förslag om reklamblad för varje gren, Camilla och Christina anser att vi 
snarare behöver ha ett gemensamt där vi hänvisar till hemsidan samt kontaktuppgifter till 
grenledarna. Förslag att bordlägga frågan till nya styrelsen direkt efter årsmötet. 

15. Skapande av en kalender för 2020 
Francois föreslår att vi ska ha en fotokalender som vi delar ut ex som julklapp till ledarna, alt för 
medlemmar att kunna köpa. Francois skapar en mapp under Google drive som heter 
almanacka.  

16. Godkännande sökande utvecklingsbidrag 
Vi godkänner att söka utvecklingsbidrag hos Haninge kommun för att utveckla klättergrenen för 
utomhusklättring, långfärdsskridskor samt aktiviteter för nyanlända. 

17. Godkännande sökande bidrag för ledarutveckling 
Vi godkänner att söka bidrag hos Haninge kommun för ledarutveckling för våra ledare. 

18. Skapa en meetup grupp för Haninge 
Francois föreslår att vi ska skapa en Meetupgrupp för Haninge Friluftsfrämjandet för att nå ut 
till andra målgrupper än dom som redan hört om oss. Francois vill prova på att driva detta. 
Styrelsen ser inga hinder. 

19. Genomgång av att-göra listan 
Nr 68 i att göra listan. Francois har kollat upp regler runt GDPR och ApN och punkten är klar 
Nr 69 i att göra listan Har blivit löst, ledaren i frågan betalade sin medlemsavgift. 
Nr 70 i att göra listan. Listan på aktiva ledare har gåtts igenom. 
Nr 74 i att göra listan. Julklapp är köpt och utdelad. 
Nr 75 i att göra listan. Francois har kollat upp detta och nästa friluftsnytt är på gång. 
Nr 77 i att göra listan. Francois har uppdaterat Ur och Skur-pedagogerna i systemet. 

 



 

 
20. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
21. Nästa möte 

Nästa möte 30 januari. Plats återkommer vi om närmare. Inget beslut om fikabröd.  
22. Mötet avslutas 

Camilla avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet Justerare 

 

 

Christina Modéen Francois Herrault 

 


