Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning den 27
maj 2019
Datum: 2019-05-27
Närvarande: Maria Modén (ordf.), Christel Birgell, Irene Kimanius, Thomas Qvarnström och
Edda Hallin
1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Modén öppnar mötet
2. Val av ordförande
Sittande Maria Modén
3. Val av sekreterare
Edda Hallin
4. Val av justerare
Christel Birgell
5. Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner dagordningen
6. Föregående protokoll
Justerad och underskriven. Arkiverad och lagd på hemsidan
7. Ekonomi
Kassör ej närvarande men inget nytt.
8. Inkommande post.
Det har kommit in en del mail, samtliga hanterade eller lyfts upp under andra punkter i
dagordningen.

9. När ska man återbetala deltagaravgift?
Styrelsen beslutar om att skicka ut frågan gällande återbetalning på remiss till
grenledarna och därefter tas beslut.
10. Swish, tittarbehörighet för ledare
Beslut tas om att de ledare som önskar ska få tittarbehörighet.
11. Hur ser vårt avtal för kanotförrådet ut?
Edda Hallin tar kontakt med kommunen samt Ulf Gustafsson, som haft kontakt med
kommunen tidigare, för att se vad som gäller samt eventuell förnyelse av kontraktet.
12. Tyrestastugan och dess kringorganisation
Arbetsgruppen fortsätter med att färdigställa stugan. Planerad invigning sker på
Tyrestadagen den 15 september. Styrelsen ser inget behov av en ledare för stugan i
dagsläget då arbetsgruppen för närvarande fyller den funktionen.
13. Genomgång av att-göra-listan
Styrelsen går igenom listan samt lägger till nya punkter.
14. Godkännande av Olle Créner som hjälpledare i klättring
Beslut tas om att godkänna Olle Créner som hjälpledare.
15. Ledarenkät
Ärendet skjuts upp till nästa styrelsemöte.
16. Övriga frågor
 tyrelsen beslutar att årsfesten den 21 september blir av som planerat. Grenledare
S
planerar för olika aktiviteter under dagen. Lokalavdelningen hur Vendelsö Bygdegård, ska
bokas, för sammankomst under kvällen. En viss kostnad kommer att tillkomma för
deltagarna för middagen. Styrelsen tar beslut om att föreningen står för del av kostnad.
Tyrestadagen, 15 september. Lokalföreningen har representanter där som presenterar
föreningen. Stugan invigs och fler aktiviteter planeras under dagen.

Haningedagen, 14 september. Styrelsen tar beslut om att fråga grenledarna om intresse
finns att deltaga under Haningedagen.
Kulturnatt Stockholm, 18 april 2020, 18.00-00.00. Initial kontakt har skett och
Friluftsfrämjandet kommer att stå med i programmet. Planering inför detta påbörjas. Maria
Modén tar kontakt med riks samt med ordförande i andra lokalföreningar i Stockholm
samt grenledare inom vandring för att få ihop aktiviteter i Friluftsfrämjandets regi.
Grenledarmöte, planeras i slutet av augusti. Maria Modén skickar ut tidsförslag till
grenledare samt styrelse.
Jackor till ledare och lokalföreningens representanter, Maria Modén inventerar intresse
samt behov. Ärendet tas även upp på kommande grenledarmöte.
17. Nästa möte 19 augusti, på I Ur och Skur Spetsbergen
18. Mötet avslutas

Vid protokollet

Edda Hallin
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Christel Birgell

