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Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning den 25 

mars 2019 

Datum: 2019-03-25 

Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Christel Birgell, Marie Littke, Ida 

Forslund, Thomas Qvarnström och Edda Hallin 

 

1. Mötets öppnande 

Maria öppnade mötet 

2. Val av ordförande 

Sittande Maria Modéen 

3. Val av sekreterare 

Sittande Marie Littke 

4. Val av justerare 

Thomas Qvarnström 

5. Godkännande av dagordningen 

Vi godkänner dagens ordning 

6. Föregående protokoll 

Justerad och utskriven men inte underskrivet än 

7. Ekonomi 

Kassören berättar om ekonomin i dagsläget. 

8. Inkommande post 

Tomt i postboxen.  

Thomas Qvarnström får lösenordet och tar hand om inkommande mail till 

lokalavdelningen - haninge@friluftsframjandet.se 

9. Ska vi vara med Visit Haninge? 

Beslut tas om att ej vara med i Visit Haninge. 
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10. Förslag att kontakta fritidsgårdar 

Kan PR-gruppen göra en inbjudan till öppet hus vid kanotförrådet med information om 

olika aktiviteter samt kontaktuppgifter för vidare samarbete. 

11. Beslut att godkänna Anna S Ottosson och Miia Laine som hjälpledare i klättring. 

Beslut tas om att godkänna Anna S Ottosson och Miia Laine som hjälpledare under 

förutsättning att de visar upp utdrag från belastningsregistret. 

12. Ledarinformation på hemsidan 

Beslut tas om att Francois Herrault flyttar information på hemsidan, från 

verksamhetsfliken till ledarfliken. Marie Littke och Ida Forslund korrekturläser detta.  

13. Undantag för i “Sol och regn” 

Beslut tas att ta över verksamheten “Sol och regn” från Studiefrämjandet. Ledarna 

kommer att få bilersättning, omkostnader mot kvitto och ett mindre arvode (999 kr per 

år) som kommunens bidrag täcker. Detta beslut gäller så länge kommunen ger 

Friluftsfrämjandet Haninge detta specifika bidrag.  

14. Sydafrikaresa ledarkostnader? 

Beslut tas att vid ett senare tillfälle fortsätta diskussionen om ledares omkostnader vid 

aktivitet och resor.  

15. Genomgång av att-göra listan 

● Tyrestastugans kontrakt är nu påskrivet, stugan hyrs nu av FF Haninge. 

● Vi har beslutat att i dagsläget inte gå vidare med aktivitet tillsammans med 

organisationen “Barnens Träd” 

● Utvärderingsmall för PR-aktiviteter finns nu på Google Drive 

16. Övriga frågor 

● Anordna workshop kring barn med särskilda behov. Edda Hallin förbereder en 

aktivitet, tar hjälp med det praktiska av Maria Modén 

17. Nästa möte  

Måndag 29 april kl 19.00 på I Ur och Skur Spetsbergen 
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18. Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet     Justerare 

           

 

Marie Littke     Thomas Qvarnström 


