
 

Protokoll styrelsemöte för Friluftsfrämjandets  
Haninge Lokalavdelning den 2019-09-30  
Närvarande: Christel Birgell, Edda Hallin, Ida Forslund, Maria Moden, Francois 
Herrault, Irene Kimanius och Marie Littke 
 

1. Mötets öppnande 
Maria öppnar mötet 
 

2. Val av ordförande 
Edda Hallin väljs som ordförande 
 

3. Val av sekreterare 
Francois Herrault väljs som sekreterare 
  

4. Val av justerare 
Marie Littke väljs som justerare 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Styrelsen godkänner dagordningen 
 

6. Föregående protokoll 
Protokollet är justerat, arkiverat och publicerat. 
 

7. Ekonomi 
Ekonomi ser bra ut. En avstämning för varje gren behöver göras, det kommer göras 
per mail.  
Vi köper in 20 stycken första hjälpen väskor för nya ledare. 
 

8. Inkommande post 
Inget viktigt. 
  

9. Motion till Riks att seniorer ska få rabatt på medlemsavgift 
Styrelsen bestämmer att skriva en motion till Riks. Francois Herrault skriver 
motionen. 
 

10. Godkänna Andreas Fokas som klätterledare 
Styrelsen godkänner Andreas Fokas som klätterledare 
  

 



 

11. Godkänna Simon Butcher som hjälpledare i långfärdsskridsko 
Styrelsen godkänner Simon Butcher som hjälpledare i långfärdsskridsko 
 

12. Godkänna utbildning steg 1 för långfärdsskridsko för Simon Butcher 
Styrelsen godkänner att Simon Butcher går utbildning  steg 1 för långfärdsskridsko 
 

13. Godkänna Jenny Bengtner som ledare knopp, knytte mulle 
Styrelsen godkänner Jenny Bengtner som ledare knopp, knytte, mulle 
 

14. Godkänna David Ahlard som hjälpledare för knytte och mulle 
Styrelsen godkänner David Ahlard som hjälpledare för knytte och mulle 
 

15. Godkänna Åsa Liljegren som hjälpledare vandring samt hjälpledare kajak 
Styrelsen godkänner Åsa Liljegren som hjälpledare vandring samt hjälpledare kajak 
 

16. Jennifer Blinn vill bli ledare hos oss 
Maria Modén och Marie Littke kontaktar Jennifer och pratar med henne om vilken 
gren hon vill bli aktiv i.  
 

17. Protokollföra mailbeslut om att godkänna Liz Nordström och Maria Hägglund som 
hjälpledare vandring 
Styrelsen godkänner Liz Nordström och Maria Hägglund som hjälpledare vandring 
 

18. Hur säkrar vi säkerhet på våra aktiviteter? 
Vem ska visa utdrag ur registret tar vi upp på verksamhetsplaneringen som en 
diskussionsfråga. 
Grenledarna för barn, klättring och MTB ska kontaktas för att säkerställa att grenens 
ledare och hjälpledare visar utdraget. 
 
Säkerhetsplan: grenledarna ska se till att säkerhetsplaner finns för alla typer av 
aktiviteter och att ledarna känner till dem.  
Vi planerar att arbeta kring säkerhetsplaner på ledarkonferensen. 
 

19. Introduktion till nya ledare 
En introduktion till nya ledare kommer ske den 7 november.  
 

20. Kulturnatt 
Kulturnatten sker den 18 april. Vårt program ska lämnas senast den 1 februari. Irene 
Kimanius kontaktar grenledarna. 
 

21. Friluftsnytt 
Maria Moden kontaktar grenledarna omgående för att redaktören ska få material till 
Friluftsnytt. 
Maria Moden kollar utanför styrelsen om det finns intresse att skriva Friluftsnytt. 
  



 

22. PR 
Maria Modén kollar utanför styrelsen om nån är intresserad att vara aktiv med PR. 
 

23. Genomgång av att-göra-listan 
Styrelsen gick igenom listan. 
 

24. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

25. Nästa möte 
21 oktober på Spetsbergen 
  

26. Mötet avslutas 
 
 
 
Vid protokollet Justerare Justerare 
 

 

  
 
 
Francois Herrault Marie Littke 


