
 

Dagordning Friluftsfrämjandets  
Haninge Lokalavdelning den 2020-05-26  
 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Stina Taylor, Åsa Liljegren, 
Lubna Boudjemal, 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 
Reklam kom.  
 

8. Ekonomi 
Ekonomin är sämre än budgeterat p.g.a inställda turer. Dock är det ingen ko på isen. 
 

9. Äskande av medel till sommarlovsaktiviteter 
Kommunen har erbjudit föreningar extra bidrag för att skapa aktiviteter för barn och 
ungdomar då mycket har blivit inställt p.g.a. Corona. 
 
Styrelsen har tagit beslut per mail att äska pengar från Haninge kommun för att hålla 
i aktiviteter för barnen i kommunen (icke medlemmar). Den 25 maj var sista dag att 
skicka ansökningarna. Vi har skickat 9 ansökningar för vandring, klättring och kajak, 
och äskat att få ungefär 8000 kr för dessa 9 aktiviteterna. 
 

 



 

10. Årsfest 
Åsa Liljegren och Stina Taylor spånar vidare på ideer angående årsfesten. 
 

11. Inköp av fler första hjälpen väskor till ledare 
Styrelsen tar beslut om att ledarna själva kan köpa in material som gått åt och 
behöver ersättas i väskorna. Kvittot för utläggen lämnas till Francois. Maria Modén 
meddelar ledarna. 
 

12. Inkommen incidentrapport 
Inkommen incidentrapport från kajakgrenen. Ingen personskador men aktiviteten 
avbröts. 
En utförlig incidentrapport skrevs av ledaren och hjälpledaren samt lämnades till 
styrelsen. Alla kajakledare i Haninge fick ta del av rapporten i utbildningssyfte. De fick 
även diskutera rapporten med inblandade ledare och hjälpledare. 
 

13. Kan presentkort vara en grej för oss? 
Iden låter intressant. Francois kallar till ett separat möte för att diskutera praktiska 
lösningar. 
 

14. Genomgång av att-göra listan 
Maria Littke har beställt 20 första hjälpen väskor. 
Maria Modén har skickat ett uttalande till Riks angående annonser i 
aktivitetshanteraren. 

 
15. Övriga frågor 

 
16. Nästa möte 

16 juni kl 18:00 vid Rudan, i picknick form. 
 

17. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet Justerare 
 

   
 
Francois Herrault                                              Åsa Liljegren  
 
Francois Herrault  Åsa Liljegren 


