Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning den 28
april 2019
Datum: 2019-04-28
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Francois Herrault, Christel Birgell, Marie Littke, Ida
Forslund, Irene Kimanius och Edda Hallin

1. Mötets öppnande
Maria öppnade mötet
2. Val av ordförande
Sittande Maria Modén
3. Val av sekreterare
Sittande Marie Littke
4. Val av justerare
Edda Hallin
5. Godkännande av dagordningen
Vi godkänner dagens ordning
6. Föregående protokoll
Justerad och underskriven. Arkiverad och lagd på hemsidan
7. Ekonomi
Kassören berättar om ekonomin i dagsläget. Styrelsen/Kassören planerar in en
avstämning tillsammans med grenledarna, och se över de olika grenarnas behov.
8. Inkommande post.
Viss mail går fortfarande till vår tidigare sekreteraren Christina Modeén. Francois Herrault
kollar upp det. Denna mail ska Thomas Qvarnström ha tillgång till. Nuvarande
sekreteraren Marie Littke kommer få tillgång till FF Haninges postbox.

9. När ska man återbetala deltagaravgift?
Styrelsen har ett förslag till regelverk kring detta, samt kring webbetalning. Detta kommer
att föreslås och diskuteras med grenledarna innan beslut tas.
10. Hemberedskaps aktivitet 2 maj, avgiftsfri för deltagarna. Kan FF Haninge stå för
kostnaden för fikat?
Beslut tas om att lokalavdelningen står för kostnaden för fikat.
11. Godkänna Jenny Bangter och David Ahlrad som hjälpledare i Skogsknopp.
Beslut tas att godkänna Jenny Bangter och David Ahlrad som hjälpledare.
 2. Godkänna Maria Atterving som låglandsledare efter första veckans utbildning till
1
fjälledare.
Beslut tas att efter godkänd första veckans fjällledarutbildning är Maria Atterving godkänd
som långlandsledare.
13. Godkänna Fredrik Moden och Peter Littke som MTB-ledare
Beslut tas att godkänna Fredrik Moden och Peter Littke som MTB-ledare.
14. Förfrågan från Camilla Björkander om Tyrestastugan mm.
Beslut tas om att Camilla Björkander och Irene Kimanius deltar som funktionärer under
valborgsmässoafton i Tyresta by. De representerar FF Haninge.
Beslut tas om att Camilla Björkander representerar FF Haninge under konferensen
“Tankesmedja för Friluftsliv” i Kristianstad 16-17 maj.
Föreningar kan delta i kommunens nattvandringar. Camilla Björkander är intresserad och
får i uppdrag att se över förutsättningarna och intresse hos medlemmar innan vi tar
beslut. Styrelsen är positiva till initiativet.
Angående inkommet förslag om att ha kontaktperson som skulle fungera som länk mellan
Tyrestastiftelsen, arbetsgruppen samt FF Haninge styrelse/ordförande Maria Moden
avvaktar vi att ta beslut då styrelsen vill prata med alla berörda samt fundera över syftet
med denna roll.

Skylten till Källarstugan är beställd av skyltmakaren som Tyrestastiftelsen använder.
15. TVM-ringets rikstingsbuss
TVM-gruppen söker 750 kr till detta. Vi har 14 aktiva TVMare i FF Haninge just nu. Beslut
tas om att stödja detta med 750 kr.
16. Hur startar vi PR-arbetet?
Irene Kimanius tar kontakt med Elin Kastenholm och bokar in att träffas.
17. Sydafrikaresan och omkostnader för ledare.
Beslut tas om att Jan Sandberg inte får sin omkostnader betalda av FF Haninge för
Sydafrikaresan. Förbehåll se punkt 18.
18. Resegarantin hos kammarkollegiet.
På Friluftsfrämjandets hemsida står det följande:
Som arrangör ställer man ut resegaranti genom att anmäla sin reseverksamhet på
Kammarkollegiets hemsida. Kammarkollegiet tar sedan beslut om hur stor resegarantin
blir.
Styrelsen behöver undersöka hur detta praktiskt påverkar FF Haninge, speciellt för dyrare
aktiviteter/resor. Det finns en försäkring som ev kan användas. Ordförande Maria Moden
ser över detta och styrelsen tar senare beslut om hur vi ska förhålla oss.
19. Genomgång av att-göra listan
20. Övriga frågor
21. Nästa möte 27 maj, på I Ur och Skur Spetsbergen
22. Mötet avslutas

Vid protokollet

Marie Littke

Justerare

Edda Hallin

