Protokoll styrelsemöte för Friluftsfrämjandets
Haninge Lokalavdelning den 2019-10-21
Närvarande; Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Marie Littke, Thomas
Qvarnström och Ida Forslund

1. Mötets öppnande
Maria Moden öppnar mötet.
2. Val av ordförande
Sittande ordförande väljs
3. Val av sekreterare
Sittande sekreterare väljs
4. Val av justerare
Christel Birgell
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
6. Föregående protokoll
Justerat men inte utlagd på hemsidan
7. Ekonomi
Kassören informerar om det ekonomiska läget just nu.
8. Inkommande post
Inbjudan från kommunen till samråd kring Fors avloppsreningsverk. Ser över om
någon från styrelsen kan gå.
9. Märken till ledare. Marie och Maria ordnar en lista på aktiva ledare och FF Haninge
börjar dela ut förtjänstmedaljer. Dessa delas ut på årsmötet.
10. Hur ska vi förhålla oss till I Ur och Skur-ledare i lokalavdelningen? Märken, julklapp
mm.
Vi tar beslut om att I Ur och Skur ledare ses som aktiva ledare i FF Haninge.
11. Julklappar till ledare.

Vi beslutar om att i år skicka ut ett formulär med en lista där alla ledare får önska sig
en julklapp. Vi väljer ut några alternativ att välja mellan. Francois ordnar med listan
12. Rapportering från verksamhetsplanering.
Maria Moden berättar kort om vad som togs upp och vilka förslag som gavs.
13. Verksamhetsplaneringen för nästa år
Styrelsen ser över organisationen för den, utifrån de förslag som kom upp.
14. Bidrag för tillgänglighetsanpassad cykel till Kristi himmelsfärds-cyklingen?
Lokalavdelningen har ingen möjlighet att ge bidrag till detta. Om man hittar bidrag att
söka kan styrelsen ställa sig bakom själva ansökan - om det behövs.
15. Regionens fortbildning om avancerat ledarskap: 27 november i Hägersten.
Francois skickar information till alla grenledare så får de vidarebefordra informationen
till ev intresserade ledare.
16. Ledarkonferensen
Francois är ansvarig. Han har ett planerat program, så än så länge är hemligt.
17. Genomgång att-göra lista
Styrelsen tittade igenom listan.
18. Övriga frågor
uppdaterar ledarlistan.
19. Nästa möte
På Spetsbergen måndag 25 november kl 19.00
20. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerare

Marie Littke

Christel Birgell

