
 

Protokoll Friluftsfrämjandets  
Haninge Lokalavdelning den 2020-03-30  
 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Stina Taylor, Åsa Liljegren, 
Lubna Boudjema. 

 
1. Mötets öppnande 

Maria Modén öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande 
Maria Modén väljs som ordförande för mötet. 
 

3. Val av sekreterare 
Francois Herrault väljs som sekreterare.. 
  

4. Val av justerare 
Åsa Liljegren väljs som justerare. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Styrelsen godkänner dagordningen 
 

6. Föregående protokoll 
Föregående styrelseprotokoll är arkiverat och publicerat. 
Årsmötesprotokollet är inte klart än.  
 

7. Post 
Post: Kom ett brev från Postnord angående att vi saknar avtal för postboxen. 
Mail:  
- Mail från regionen. Stämman kommer ske online. Vi behöver välja 2 personer att 
representera Haninge på regionstämman. Maria Modén och Stina Taylor kommer 
representera Haninge. 
- Mail från Riks om Corona. Vi behöver följa folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
 

8. Ekonomi 
Följer budget, inget särskilt att anmärka. Några avhopp från våra aktiviteter p.g.a. 
coronaviruset. 
 

 



 

9. Beslut att godkänna Camilla Andersson som hjälpledare i Strövare 
Styrelsen godkänner Camilla Andersson som hjälpledare i Strövare efter att hon har 
visat ett utdrag ut belastningsregistret. 
 

10. Beslut att godkänna Tina Cedervall som hjälpledare i vandring 
Styrelsen godkänner Tina Cedervall som hjälpledare i vandring lågland. 
 

11. Corona och dess konsekvenser för oss. Ska vi ändra i våra äventyr? 
Styrelsen kommer att skriva en text om rutiner med tanke på Corona, t.ex. att vi inte 
ska ta i hand eller kramas mm. Denna text skall läggas in som allmän information på 
hemsidan, samt för varje äventyr. 
 

12. Presentation av våra rutiner till de nya styrelseledamöterna 
Styrelsen presenterade Google drive samt vår hemsida mm för de nya ledamöterna. 
 

13. Mål och vision 2020 
Styrelsen ordnar ett separat möte, utomhus, för diskussion om  vår vision och våra 
mål. Francois ordnar ett tillfälle. 
 

14. Genomgång av listan på utdrag ur brottsregistret. Vilka ska visa på nytt? 
Lubna Boudjema ser till att de ledarna som inte visat utdrag ur registret på mer än 2 
år, ska visa igen. 
 

15. Resonemang runt avgiften för Mats Vass utbildning om vildmarksmedicin 
Styrelsen beslutar att Mats Vass får gå den dyrare utbildningen (6900 kr) i maj. 
Med motivationen att vi behöver en certifierad fjälledare om sommarens 
fjällvandringar skall vara möjliga att genomföra. 
 

16. Haninges motion om att sänka medlemsavgiften för äldre medlemmar 
 
Svar från regionen: 
 
1- Regionen har själv motionerat om att omfördela medlemsavgiften med något 
mindre till Riks och något mer till regionerna och för att ytterligare finansiera 
verksamheten höja medlemsavgiften något. 
Som du vet så fick vi 500 TSEK lägre bidrag i år och vårt val står mellan höja 
kursavgifter, ytterligare minska personal eller vår motion. 
 
2- Med pkt 1 i minne kan regionen inte ställa sig bakom Haninges motion. Dessutom 
har denna fråga varit uppe ett flertal gånger och alltid med avslag vilket förstärkte vår 
uppfattning får skicka in motionen själv till Riksstämman nästa år. 
 

17. Genomgång av att-göra listan  
Listan av ledare som får förtjänstmärke blev framtagen av Marie Littke till årsmötet. 
 



 

18. Övriga frågor 
 

19. Nästa möte 
27 april kll 18:30 på Mullebo 
 

20. Mötet avslutas 
 

 
 
Vid protokollet Justerare  
 

 
 

Francois Herrault Åsa Liljegren  
 


