
 

Dagordning Friluftsfrämjandets  
Haninge Lokalavdelning den 2020-04-27  
 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Stina Taylor, Åsa Liljegren, 
Edda Hallin, Thomas Qvanström. 
 

1. Mötets öppnande 
Maria Modén öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande 
Styrelsen väljer Maria Modén som mötesordförande. 
 

3. Val av sekreterare 
Styrelsen väljer Francois Herrault som sekreterare. 
  

4. Val av justerare 
Styrelsen väljer Åsa Liljegren som justerare. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
 

6. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är arkiverat och publicerat. 
 

7. Post 
Ingen post i postboxen.  
Styrelsen tar beslut att säga upp postboxen och göra adressändring av föreningen till 
kassörens adress. 
 

8. Ekonomi 
Ekonomin går lite sämre än förväntat pga corona. Vissa aktiviteter har ställts in eller 
förkortats. Kommunen kommer betala ut samma LOK-bidrag (bidrag för 
barnaktiviteter) som förra året om det är så att vi har färre aktiviteter än förra året. 
 

9. Vision och mål 2020 
Styrelsen beslutar att sätta upp målen: 

- en hållbar organisation 
- 2000 medlemmar. 

 
 

 



 

Andra ideer vi haft när vi spanat på mål och vision: 
● Starta en skidsektion 
● Billigare medlemskap för de över 75 år? 
● Ledare som trivs 
● Generösa med utbildningar 
● Många olika aktiviteter som passar många olika nivåer 
● Våga testa nya koncept 
● Speciella kvällar för att rekrytera nya ledare 
● Starta ny ungdomsverksamhet i samarbete med kommunen/fritidsgåprdar 
● Svampvandring 
● Ätliga växter vandring 
● I Corona tider är folk ute mycket. Vi får vara aktiva och utöka vår verksamhet 

och passa på 
● Fortsätta vara topp-LA med högst antal aktiviteter 
● Mer tänka utanför boxen gällande hur vi kan kombinera folks livsstil med våra 

aktiviteter. Tänker bland annat på hur många föräldrar som är skilda, de 
kanske bara har barnen varannan vecka. Då vore det kanon med 
barnaktiviteter som sker varannan vecka och även vuxenaktiviteter (kurser 
m.m.) som även de är förlagda varannan vecka.  

 
Ideer på aktiviteter: 

● Minst en utenatt i månaden 
● Aktiviteter för smala grupper, 20-30 eller 10-15 etc 
● Vandring med sälsafari 
● Vandring med målning 
● Anordna mörkerpaddling en hel natt 
● Vandring solnedgång till soluppgång 
● Vandringar i Sörmland i stuga eller tält 
● Mer sammanhållning mellan grenarna inom lokalavdelningen, så att vi kan 

verka för mer kunskapsutbyte samt aktiviteter utanför grenarna – typ vandring 
med klättring, kajak med matlagning m.m.  

● Mer aktiviteter för hela familjer. Många vuxna idag vet inte ens hur man 
kommer ut i naturen med sina barn och känner osäkerhet kring detta. Men att 
aktivera hela familjer ser jag som väldigt positivt då flera vuxna kan engagera 
sig inom FF. Till exempel familjematlagning, tältaktiviteter i närområdet eller 
lättare vandringsaktiviteter med fika som görs över öppen eld till exempel. 

● Mer aktiviteter för de som inte längre är barn men som inte riktigt är unga 
vuxna. Tänker mig aktiviteter från 10 år och uppåt. Kanske 10-15 samt 15-25 
eller något. 

● Vuxengrupper inom klättring och MTB, lite mer bara för att det är kul – såsom 
den sociala kvällspaddlingen. Tror det skulle locka många som kanske saknar 
en grupp att utöva klättring/cykling med. Och fler vuxna kan på så sätt på sikt 
engagera sig i vår verksamhet.  



 

 
 

10. Mailbeslut om att Richard Parsons ska få gå utbildning i rött kort för klättring 
Beslutet protokollförs idag, beslutet togs per mail för några dagar sen. 
 

11. Uttalande om reklamannons på våra aktiviteter 
 
Uttalande att skicka till Riks: 
“Styrelsen i Haninge anser att annonserna i aktiviteterna kan ha en negativ påverkan 
på varumärket Friluftsfrämjandet som inte går att värdera i pengar.  
Styrelsen anser också att annonserna, i.o.m deras placering, blir kopplade till våra 
ledare, som kanske inte står för annonsörernas budskap. Risken finns att produkten i 
annonsen får en kvalitetsstämpel, eftersom det syns på Friluftsfrämjandets hemsida. 
Styrelsen i Friluftsfrämjandet Haninge”  
 
Maria Modén skickar uttalandet till Riks. 
 

12. Öppna Skogsgläntan jordbro 
Styrelsen godkänner att Skogsgläntan i Jordbro startas på öppenförskola, av Anna 
Griffiths och Kristina Nordström. 
 

13. Beslut att godkänna Jenny Bengter som barngrenledare tillsammans med Christina 
Modéen  
Styrelsen godkänner Jenny Bengter som barngrenledare tillsammans med Christina 
Modéen 
 

14. Genomgång av att-göra listan 
Styrelsen gick genom att-göra listan 

 
15. Övriga frågor 

 
16. Nästa möte 

Vi ses tisdag den 26 maj, kl 18:30. 
 

17. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet Justerare 
 
                                                                                  Åsa Liljegren 

 
Francois Herrault                                              Åsa Liljegren  


