
 

Protokoll styrelsemöte för Friluftsfrämjandets 
Haninge Lokalavdelning den 2020-01-13 
 
Närvarande; Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Marie Littke, Ida Forslund 
och Thomas Qvarnström. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Maria Moden öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande 
Maria Moden väljs till ordförande för mötet. 

 
3. Val av sekreterare  

Marie Littke väljs till sekreterare för mötet. 
 

4. Val av justerare 
Christel Birgell väljs som justerare. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 
6. Föregående protokoll 

Justerat, arkiverat och utlagt på hemsidan. 
 

7. Ekonomi 
- Genomgång av budgeten att skicka till Kammarkollegiet för resegaranti.  
Beslut tas att kassören skickar in budget och berörda blanketter till kammarkollegiet. I 
väntan på beslutet ser styrelsen över alternativen; försäkring eller låsa och låsa upp 
pengar i banken. När beslut från kammarkollegiet kommer tas detta upp i styrelsen 
igen.  
- Genomgång av 2019s ekonomisk redovisning 
Kassören drar balans- och resultaträkningen för 2019. Styrelsen godkänner att 
kassören skickar in dessa, i nuvarande form, till revisorerna. 
 

8. Inkommande post 
Ingen post i postboxen.  
Thomas vidarebefordrar mail av intresse för övriga i styrelsen, eller till grenledare. 
 

 

 



 

9. Protokollföra mailbeslut om steg två utbildning i Kajak för Johan From. 
4 december 2019 togs beslut att godkänna Johan From för steg två kajak per mail. 
 

10. Fråga om Haninge LA ska ha en miljöresepolicy vid sina aktiviteter. 
Styrelsen beslutar att ta fram en proposition till årsmötet, angående detta. Francois 
Herrault tar fram ett förslag. 
 

11. Frågan om godkännande av Andreas Peleback som hjälpledare MTB. 
Styrelsen godkänner Andreas Peleback som hjälpledare MTB. 
 

12. Frågan om godkännande av Anna Rönnelöw och Francisco Aravena som hjälpledare 
i klättring.  
Styrelsen godkänner Anna Rönnelöw och Francisco Aravena som hjälpledare i 
klättring.  
 

13. Frågan om FF Haninge kan betala hela eller del av yoga-utbildning för Maria 
Atterving.  
Styrelsen tar beslut om att hela eller dela av yoga-utbildningen för Maria Atterving 
kan ges. Slutgiltiga beslutet tas på budgetmötet med grenledarna då vi ser hur pass 
stort utrymme det finns. 
 

14. Frågan om att godkänna Maria och Johan Segeblad att gå Vildmarksäventyr 
utbildning (Äventyrliga Familjen). 
Styrelsen tar beslut om att godkänna Maria och Johan Segeblad att gå 
Vildmarksäventyr. 
 

15. Frågan om att godkänna att William Söderlund går Öppna skogsgläntan utbildning. 
Styrelsen tar beslut om att William Söderlund går Öppna skogsgläntan utbildning. 
 

16. Frågan om förberedelse till årsmötet. 
Lokal bokad - kulturhuset. Vi beställer kaffe, te och kaka från fiket i kulturhuset. 
Christel tar kontakt och beställer.  
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplanering ordnar Maria Moden 
Budget, resultatrapport, balansräkning mm tar kassören fram. 
Ordföranden ser till att dessa trycks upp på tryckeriet. 
Kallelse kommer i Friluftsnytt som skickas senast 31 januari 2020. 
 

17. Fråga om 3 dagars Första hjälpen-utbildning för Mats Vass. 
Styrelsen godkänner att Mats Vass går den utbildningen hos NOLS Wilderness för  
4 200 kr.  
 

18. Genomgång av att-göra-listan 
Genomförd 
 

19. Övriga frågor 



 

Friluftsnytt. Klar och tryckt. Thomas Qvarnström sätter etiketter och skickar dessa 
senast 31 januari 2020. 

  
 

20. Nästa möte 
Måndag 24 februari 2020 kl 18.30 
 

21. Mötet avslutas 
 
 
 
Vid protokollet Justerare 
 

 
 
 
Marie Littke Christel Birgell 
 
 


