
 

Protokoll Friluftsfrämjandets  
Haninge Lokalavdelning den 2020-10-26  
 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Stina Taylor, Åsa Liljegren, 
Lubna Boudjema, Marie Littke 
 

1. Mötets öppnande 
Maria Moden öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande 
Maria Moden väljs 
 

3. Val av sekreterare 
Marie Littke väljs 
 

4. Val av justerare 
Francois Herrault väljs 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordning godkänns 
 

6. Föregående protokoll 
Arkiverat och publicerat 
 

7. Post 
Via mail har vi fått en förfrågan om verksamhetsplaneringsmöte på regionen lördag 
14 november. Christel, Lubna och Marie kommer delta via Teams. 
Via mail har vi fått en förfrågan om att delta på G-1000 mötet fredag 6 november kl 
16.00-19.00. Maria och Francois deltar via Teams. 
 

8. Ekonomi 
Kassören redovisar hur det ekonomiska läget är just nu. 
 

9. Genomgång ledarlistan 
Vi beslutar att gå igenom listan tillsammans med alla grenledare vid nästa 
grenledar-styrelseträff. så att alla ledare får rätt behörighet i systemet. 
 

10. Årsfest 
På grund av rådande situation och lågt intresse beslutar festkommiten i samråd med 
styrelsen att ställa in årsfest i år. Vi ser över möjligheterna att slå ihop “årsfesten” 
med årsmötet nästa vår. 

 



 

11. Ledarkonferens 
5-6 december blir det träff för FF Haninges ledare, hjälpledare och styrelseledamöter 
vid Horsfjärdens Vandrarhem. Anmälan är öppen redan nu via hemsidan.  
 

12. Presentkort 
- Prova på 
- Medlemskap 
Francois berättar igen hur presentkortet planeras att fungera. Styrelsen tar beslut om 
att pröva detta under en period inför jul. 
Se appendix 1. 
 

13. Inför mötet med grenledarna 
Ordförande Maria Moden bjuder in till möte. En workshop-liknande träff kring 
grenledaransvaret, ledarrollen och styrelserollen. 
 

14. Godkännande av Thomas Qvanström som hjälpledare i långfärdsskridskor samt om 
utbildning steg 1 för honom 
Styrelsen godkänner Thomas Qvanström som hjälpledare i långfärdsskridskor samt 
godkänner utbildning steg 1. 
 

15. Budget till Kammarkollegiet 
Kammarkollegiet vill få in en budget för 2021, för resegarantin skull. 
 

16. Julklapp 
Beställs i slutet av veckan av Maria Moden och Marie Littke 
 

17. Ordförandeträffen 6 oktober 
Stina var FF Haninges representant på årets träff. Träffen hölls via Teams. 
Protokollet bifogas i appendix 2. 
 

18. Ledarjackor 
Mail skickas till alla grenledare angående vilka som behöver nya ledarjackor. Maria 
Moden skickar ut information om detta samtidigt som hon bjuder in till 
grenledarmötet. 
 

19. L’ABCDE utbildning 
Styrelsen tar beslut om att avvakta med att boka in detta nu. Vi avvaktar till januari 
när föreningstiderna hos Röda Korset släpps. Får vi inte tag på en gratis tid så köper 
vi oss en utbildning. Stina skriver ett mail där styrelsen frågar ledare och medlemmar 
om det finns någon som vill/kan bli instruktör i FF Haninge avseende detta. 
Christel ser över möjligheten att boka in en Röda Korset L´ABCDE utbildning innan 
jul. 
 

20. Nycklar till förrådet på Vendelsö Skolväg 
Styrelsen tar beslut om att köpa in 10 nycklar och byta lås. Francois ansvarar för att 



 

detta görs. När allt är i ordning tar Christel över ansvaret för nyckelkvittens och 
utlåning av nyckel. 

 
21. Onlinemöten för erfarenhetsutbyte styrelse emellan 

Francois planerar att erbjuda styrelser från hela landet att vara med på en aktivitet - 
erfarenhetsutbyte med tre temakvällar på teams. 
 

22. Genomgång av att-göra listan 
Vi går igenom listan.  

 
23. Övriga frågor 

 
24. Nästa möte 

Måndag 30 november kl 18.30 på I Ur och Skur Mullebo 
 

25. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet Justerare 
 
 

Marie Littke Francois Herrault 
 
Marie Littke Francois Herrault 



 

 

Appendix 1: Planering för lansering av 
presentkortet 
 
 

 
 
 
  



 

Appendix 2: Ordförandeträff 6 oktober 2020, via 
Teams – Minnesanteckningar 
Antecknade av: Elinor Nordquist och förkortade och sammanfattade av: Marie Littke 

 

Erik Lundvik, ordförande riksstyrelsen och ordförande lokalavdelningen Upplands-Väsby 

berättade om Riks strategiprocessen för strategi 2022-2030. Det färdiga förslaget kommer 

sedan  på remiss. 

 

● Medlemsstatistik 

 

● Fokusområden 2020.  

Kursledarfokus, erbjudande till vidareutbildning, fokus på LA styrelser och valberedningar. 

 

● Måluppfyllnad hittills i år, 2020.  

Trots dålig vinter och Corona-pandemi gör FF ett bra verksamhetsår. Alla mål nås inte 

men nästan. 

 

● Corona och anpassningar 

Leif Malmlöf, ordf regionstyrelsen, redogjorde för regionstyrelsens syn på FFs verksamhet 

och Corona-anpassning. 

“Det är viktigare att genomföra verksamhet än att få det att gå runt ekonomisk – om 

möjligheterna till det finns ( d v s om det finns sparade pengar sedan tidigare). Det kan 

kosta mer med t ex boende som regionen vill ska ske i enkelrum och resor (fler bussar). 

Även sena avbokningar kan komma att kosta då regionen vill vara generösa här för att 

minska ev. smittspridning”. 

 

● Ledarrekrytering. 

Deltagande LA delger varandra erfarenheter, tips och idéer. 

 



 

● Riks förslag till mål 2021. 

Ledarkompetenser: Förslag på mål 2021 är 9200 ledarkompetenser då försvarar vi andelen 

men ökar inte målet. Det blir en ökning på 3,7% 

Aktivitetstimmar: Förslag på mål 2021 är i 11,4 M aktivitetstimmar och det är då en ökning 
med 3,7% 

 
Medlemmar: Förslag på mål 2021 är 112 200 medlemmar det är en ökning på 3,8%. 

 

● Angående ledarveckorna   

Erik Lundvik berättar hur arbetet kring att vidareutveckla dessa fortgår 


