
 

Protokoll Friluftsfrämjandets  
Haninge Lokalavdelning den 2020-02-24  
 
 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Irene Kimanius, Marie Littke, 
Thomas Qvarnström, Edda Hallin och Ida Forslund. 
 
 

1. Mötet öppnas av ordförande Maria Moden. 
 

2. Val av ordförande.  
Maria Moden väljs. 
 

3. Val av sekreterare 
Sittande Marie Littke väljs till mötets sekreterare. 
  

4. Val av justerare 
Edda Hallin väljs till justerare. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 

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

 
7. Ekonomi 

Kassör Francois Herrault går igenom ekonomin. 
 

8. Inkommande post 
Ingen post i postboxen. Inkommande mail är skickade till berörda personer. 
 

9. Frågan om förberedelse till årsmötet 
Ekonomiska rapporter, budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering är 
färdiga. Dessa ska skickas för tryck. Maria Moden och Francois Herrault ordnar 
detta, Edda Hallin hämtar. Fikat (kaffe, te och kaka) är bokat, uppdateras senast en 
vecka innan. Christel Birgell har kontakt med fiket. Märkena finns, kommer att delas 
ut under mötet, egen punkt. Marie Littke ordnar detta. 
Blommor till avgående ledamöter och revisorer samt till mötets ordförande och 
sekreterare. Maria Moden ordnar blommor. 
 
 

 



 

10. Frågan om att godkänna Alexander Lagerberg-Nilsson som hjälpledare i kajak. 
Vi godkänner Alexander Lagerberg-Nilsson som hjälpledare i kajak. 

11. Frågan om att godkänna Mia Gustafsson som hjälpledare i klättring. 
Vi godkänner Mia Gustafsson som hjälpledare i klättring. 
 

12. Frågan om att godkänns klätterledarutbildning för Anna Nordlund. 
Vi godkänner att Anna Nordlund går klätterledarutbildning. 
 

13. Frågan om att godkänna utbildning i Wilderness First Aid för Maria Atterving. 
Vi godkänner utbildning i Wilderness First Aid för Maria Atterving. 
 

14. Regionen vill gå ut med annons för ledarrekrytering. 
Regionen undrar vad vi har för behov av ledare. Vi önskar specifikt barnledare och 
långfärdsskridskoledare.  
 

15. Fortsätta att vara medlemmar i Vendelsö bygdegårdsföreningen. 
Styrelsen tar beslut om att vi även i år är medlem i Vendelsö bygdegårdsförening. 
 

16. Att göra listan. 
Att göra listan uppdateras och justeras. 
FF Haninges egen miljöresepolicy avvaktas då riks ska ta fram en. 
Vi har bestämt oss för att beställa FF webshoppens första förbandsväskor till nya 
ledare. 

 
17. Övriga frågor. 

-Öppna skogsgläntan.  
Anna Griffit, tidigare ledare i FF och arbetat på Mullebo, arbetar nu på kommunens 
öppna förskola i Jordbro. FF Haninge tycker detta låter som en bra idé. Vi föreslår att 
Anna Griffit och ev kollega efter utbildning registreras som ledare i FF Haninge. Vi vill 
bara stämma av med Riks att detta är ok.  
 
-T-tröjor.  
Finns ett behov av att tillhandahålla FF-tröjor som det inte står ledare på? ex när det 
är jourhavande klätterkompis i klätterhall. Klättergrenen får se över sitt behov och ev 
beställa till grenen. Beslut kring detta tas vid ett senare tillfälle. 
 
 

18. Nästa möte 
30 mars 2020 kl 18.30 på I Ur och Skur Spetsbergen.  
 
 

19. Mötet avslutas 
 
 
 
 



 

Vid protokollet Justerare  

 

Marie Littke Edda Hallin  
 


