
 

Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets  
Haninge Lokalavdelning den 2020-08-26  
 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Stina Taylor, Åsa Liljegren, 
Thomas Qvarnström, Lubna Boudjema och Marie Littke. 
 

1. Mötets öppnande 
Maria Moden öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande 
Maria Moden väljs till ordförande för dagens möte. 
 

3. Val av sekreterare 
Marie Littke väljs till sekreterare. 
  

4. Val av justerare 
Åsa Liljegren väljs till justerare. 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 

6. Föregående protokoll 
Arkiverat och publicerat. 
 

7. Post 
Ingen post i postboxen. 
Mailförfrågan från Haninge Kommun angående om vi vill delta under Kommunens 
prova-på-dag 27/10 12.00-18.00 (för barn och ungdomar) i Torvalla Sporthall, 
däromkring eller någon annanstan. Styrelsen, via ordföranden Maria Moden skickar 
frågan vidare till alla grenledare för att se om intresse finns ute i grenarna.  
 

8. Ekonomi 
Kassören berättar om föreningens ekonomiska läge just nu. 
 

9. Årsfest 
Årsfestkommitén har undring om hur vi i styrelsen ställer oss till att ha årsfest 
inomhus eller hur de ska planera. Styrelsen föreslår att årsfesten ska hållas utomhus. 
Festkommitén fortsätter sin planering utifrån våra önskemål. 
 

 



 

10. Hantering av känsliga frågor samt fråga om tystnadsplikt 
Styrelsen beslutar att tillämpa tystnadsplikt jämte våra ledare, hjälpledare och 
medlemmar avseende känsliga frågor och beslut. Känsliga frågor och beslut som 
behöver protokollföras kommer att “maskas” i den version av protokollet som 
publiceras på hemsidan. 
 

11. Det har kommit många nya ledare som behöver få en introduktion till FF Haninges 
uppförandekod. Förslag: workshop kring detta på ledarkonferensen. 
  

12. Genomgång presentkort 
Styrelsen får en demonstration av hur det skulle kunna gå till. Beslut tas att bjuda in 
grenledarna till nästa styrelsemöte för att se hur de ställer sig till idén.  
 

13. Sponsorhuset: kan vi prova det? 
Francois Herrault får i uppdrag att se över hur kostnaderna fördelas.  
 

14. Fråga om ej aktiva ledare 
Beslut tas att styrelsen en gång om året stämmer av med grenledarna vilka ledare 
som inte längre är aktiva. Oaktiva ledare rensas bort ur systemet. Detta ska ske 
under september varje år. 
  

15. Ledarkonferens 
Mats Vass och Irené Kimanius har erbjudit sig att vara med att arrangera årets 
ledarkonferens. Tillsammans med Francois Herrault bildar de en arbetsgrupp. 

 
16. Protokollföra mailbeslut om utbildning för klättergrenen 

Beslut tas att godkänna: Grundkurs klippa för Eva-Neta Stranders, Antonia Nyström 
Sandman, Micke Rickardsson. 
Beslut tas att godkänna: Fortsättningskurs klipp för Simon Leback-Butcher. 
 

17. Godkänna Carina Kleibrant. Sebastian Simmala och Mari Hietamäki som hjälpledare 
i Skogsmulle och skogens värld.  
Beslut tas att Carina Kleibrant. Sebastian Simmala och Mari Hietamäki provar på att 
vara med som hjälpledare i befintliga barngrupper under hösten. Beslut tas om 
hjälpledarskap på styrelsemötet senast  i oktober.  
 

18. Information om att Haninge Kommun har ändrat kostnaderna för ishallen på 
Hanvedens IP. Ny kostnad: 125 kr per timme. Det är främst Barnskridskoskolan 
Skrinna som berörs. 
 

19. Redovisning möte med kommunen 
Francois Herrault har träffat Haninge Kommuns Richard Wendt och 
Fritidsgårdsansvarige Anders Kindblom. Under mötet diskuterades många ämnen. 
FF Haninge får gärna komma och presentera vår verksamhet och 
prova-på-aktiviteter.  
 



 

20. Genomgång av att-göra listan 
 

21. Övriga frågor 
Malinda Flodby, ledare Strövarna i Tyresta, vill gå en kanadensare-utbildning. Beslut 
tas att Malinda Flodby får gå kanadensare-utbildning.  
 

22. Nästa möte 
Måndag 28 september 18.30 på I Ur och Skur Mullebo 
 
 

23. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet Justerare 
 
Marie Littke Åsa Liljegren 
 

Marie Littke Åsa Liljegren 


