
 

Protokoll Friluftsfrämjandets  
Haninge-Lokalavdelning den 2020-11-30  
 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Stina Taylor, Åsa Liljegren, 
Lubna Boudjema, Marie Littke och Thomas Qvarnström 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Maria Moden öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande 
Sittande ordförande Maria Moden väljs 
 

3. Val av sekreterare 
Sittande Sekreterare Marie Littke väljs 
 

4. Val av justerare 
Åsa Liljegren väljs till justerare 
 

5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns 
 

6. Föregående protokoll 
Arkiverat och publicerat 
 

7. Post 
Brev från Haninge Kommun angående samverkan kring reningsverk. Thomas 
Qvarnström tittar över om FF Haninge är påverkade på något sätt.  
 

8. Ekonomi 
Kassören Francois Herrault beskriver föreningens ekonomiska situation just nu. Det 
ser ut som om vi kommer att gå med vinst detta år, rätt mycket mer än mot budgeten 
och prognosen. Det finns inköp som planeras att göras innan nyår. Alla grenar har 
fått i uppdrag att se över sitt behov och om det finns något material som kan köpas in 
nu. 
 

9. Julklapp 
Färdig inpackat och på väg mot posten. Lämnas in nu i veckan. 
 

10. Rekryteringsaktivitet i januari 
För medlemmar, och för icke medlemmar, som skulle vilja bli ledare hos oss i FF 

 



 

Haninge. Francois Herrault ansvarig med hjälp av Maria Moden och Thomas 
Qvarnström 
  

11. Online presentation av vår förening på Teams/facebook för Haningebor 
Francois föreslår ett teamsmöte öppet för allmänheten där vi skulle kunna presentera 
vår förening och våra verksamheter. Lubna erbjuder sig att vara med på detta.  
 

12. Onlinemöten för erfarenhetsutbyte styrelse/grenledare emellan 
Francois berättar om de möten som han/vi har bjudit in till. FF Haninge har fått 
uppskattning från övriga lokalavdelningar om detta initiativ. Francois planerar för att 
fortsätta med denna typ av erfarenhetsutbyte mellan ledare i olika lokalavdelningar.  
 

13. Ordna extrajobb för ungdomar hos oss  
Skulle FF Haninge kunna erbjuda ungdomar att vara med som hjälpledare hos oss 
och kunna få lite betalt? Styrelsen beslutar om att vi ser över möjligheterna att göra 
detta. Detta underlag ligger sedan till grund för vidare beslut i styrelsen. 
 

14. Region Mälardalens verksamhetskonferens 
Se rapport i appendix 1  
 

15. Ordna prova på gratis aktiviteter för våra ledare (klättring, kajak, kanadensare) 
Styrelsen delger vår ide till de olika grenarna att vi önskar att de ordnar 
prova-på-aktiviteter för andra ledare. Vi önskar se om grenledarna tycker detta är en 
bra ide och något de skulle kunna erbjuda. 
  

16. Årsmöte och årsfest 
Styrelsens förslag är att slå samman 2021 års årsmötet med nästa års årsfest. 
Ordförande Maria Moden kollar upp med Riks om FF Haninge kan göra/genomföra 
årsmöte senare än 15 mars 2021, om det kan bli aktuellt utifrån pandemin och dess 
restriktioner.  
 

17. Ny vice ordförande 
Styrelsen väljer Thomas Qvarnström till ny vice ordförande då nuvarande vice 
ordförande ej kan fullfölja uppdraget. 
 

18. Genomgång av att-göra listan 
Listan är genomgången och uppdaterad. 

 
19. Övriga frågor 

● Kanotförrådet - arrendeavtalet förnyas automatiskt varje år. 
 

● Kontaktperson för varje gren. Grenledarna önskar att det finns en 
kontaktperson i styrelsen per gren. 
Klättring - Francois 
Vandring - Thomas 
Kanot - Åsa 



 

Barn - Christel 
MTB - Marie 
Långfärdsskridskor - Thomas 
Cykel, Vuxenmulle - Maria 
 

● Motion till Riksstämman. 
Styrelsen beslutar att skicka in en motion till Riksstämman angående 
rabatterad medlemsavgift för seniorer. Se appendix 2. 
 

● Nyckel 
Styrelsen beslutar att byta ut hänglåset på Tyrestastugan. Francois ansvarar 
för att köpa nytt hänglås samt för att detta byts ut. 

 
● Friluftsnytt 

Är på gång. Behövs lite mer texter. Vi hjälps åt. Alla som är sugna på att 
skriva får gärna göra det och skicka till Francois.  
 

● Workshop mellan grenledarna och styrelsen. 
De första anteckningarna har skickats till alla grenledarna som getts möjlighet 
att komma med tankar kring detta. Styrelsen kommer igen se över, och 
arbetar vidare kring texten ansvar och samarbete. Stina och Åsa arbetar 
vidare med detta från styrelsens håll. 
 

 
20. Nästa möte 

Kort avstämning via teams kring Covid-19 Måndag 21 dec kl 20.00  
Styrelsemöte Måndag 11 januari 2021 kl 19.00 
 

21. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet Justerare 
 
 

Marie Littke Åsa Liljegren 
 
Marie Littke Åsa Liljegren 
 
 
 
  



 

 

Appendix 1 

Anteckningar från Digital Verksamhetskonferens region Mälardalen 
- 14 november 2020 

Återblick från 2020 – regionen när de flesta av målen, ekonomin är ok och regionen 
har 42 000 medlemmar. 

Riks har en strategi och övergripande målbild som sträcker sig till 2030. 
Arbetet har pågått sedan dec 2019 och kommer skickas ut på remiss för att sedan 
tas upp för beslut på riksstämman. 

Kort sammanfattning av Riks övergripande målbild: Friluftsfrämjandet ska nå; var 4-e 
invånare (årligen) och alla barn i Sverige (under förskole/grundskoleåren) med vår 
verksamhet, passion och kunskap om friluftsliv och våra värderingar. 

Strategin för att utveckla vår verksamhet är också en strategi för hållbarhet. 
Friluftsfrämjandet vill bidra till ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt) 

När vi utvecklar (fler medlemmar, fler äventyr, fler utbildade ledare och pedagoger) 
vår verksamhet bidrar vi till mer kunskap om friluftsliv och om allemansrätten samt 
kan påverka friluftspolitiken mer. Vi behöver också fokusera extra på; Jämlikhet och 
mångfald samt minskat ekologiskt avtryck 

Riks Huvudstrategier för strategi 2030 

Ledarledda friluftsaktiviteter 

2030 har Friluftsfrämjandet 150 000 medlemmar – detta säkerställs genom 
kvalitativa gruppaktiviteter som leds av att många, bra och engagerade ledare. 

Friluftsfrämjandet i förskola och skola 

2030 möter Friluftsfrämjandets skol och förskoleverksamheter alla barn under sin 
uppväxt – detta säkerställs genom Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik som är en 
självklar, känd och respekterad del av den svenska skolan/förskolan. 

Inspiration till allmänheten 



 

2030 inspirerar och påverkar Friluftsfrämjandet allmänheten till ett hållbart friluftsliv – 
det säkerställs genom att vi delar vår passion och kunskap om friluftsliv samt våra 
värderingar genom opinionsbildning. 

  

Av Riks Prioriterade områden 2021 

1. Många, bra och engagerade ledare 

Ledarutbildningar (utbildningsplan, digitalt, utvärdering, fortbildning) 

Ledarstöd, 

Blå ledare, 

Mångfald och inkludering  

2. Utveckla Friluftsfrämjandet i förskola/skola 

  

Region Mälardalens mål för 2021 

Ledarutveckling - kursledare  
a) Kursledare - behålla  
b) Kursledare – rekrytera 
c) Prioriterade grenar: Vandring – Barn – MTB  
Anpassat ledarskap i alla grenar  

  

Lokalavdelningarna  
a) Styrelse – stöd och utbildning  
b) Valberedning – stöd och utbildning  
c) Mentorskap – förtydliga och fördjupa  
d) Stöd till lokalavdelningar gällande verksamhet, ledare och utveckling  

  

Långsiktigt hållbar organisation  
a) Stabil ekonomi  
b) Mångfald (Friluftslivets år) 
c) Digitalisering  



 

 2021 Friluftslivets år 

Enligt Riks handlar Friluftslivets år om att lyfta friluftslivet, att få många nya 
människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. Målgrupp 
är personer som är ovana vid friluftsliv med särskilt fokus på; Nya svenskar, 
Skolbarn åk 4-6, Beslutsfattare 

  

Friluftslivets år är ett samarbete mellan många olika organisationer och 
samarbetspartners. Projektet genomförs i samverkan mellan 150 organisationer. 

Svenskt Friluftsliv leder arbetet, kommunicerar och har kontakt med alla partners. 

Naturvårdsverket har kontakt med myndighetsnätverk, departement och följer upp 
satsningen. 

  

Syftet med projektet är att; få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt 
fortsätta, öka medvetenheten om friluftslivets värden samt öka samarbetet mellan 
friluftslivets aktörer 

Enligt Region Mälardalen ska våra LA:s strategi vara: 

•        vi jobbar med det hållbara och i första hand det enkla och tätortsnära 
friluftslivet 

•        Många olika aktiviteter. Organisationerna genomför de aktiviteter som de 
tycker är bäst 

•        vi använder kommunikation som bygger på digital teknik och 
forskningsbaserad kunskap 

•        vi genomför projektet så att begreppet friluftsliv breddas till att handla om 
en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats - hälsa, förståelse 
för natur och kultur, sysselsättning och samarbete. 

  

Friluftslivets år 2021 kommer att ha tolv olika teman, ett för varje månad 



 

 

 

  

Vad kan lokalavdelningen göra? 
•        Bygga på det LA redan gör 
•        Friluftskompis 
•        Samarbeten med skolor 
•        Uppmärksamma projektet i lokal press och sociala medier 
•        Verksamhetsplan 2021 
•        Söka pengar 
•        Använda Friluftslivets års grafiska manér (logga och grafisk manual mm) 
https://www.luftenarfri.nu/om-projektet/ 
•        Om äventyr i naturreservat – kontakt med förvaltaren (kommun eller 

länsstyrelse) för gemensam aktivitet 
 

Vad kan Regionen göra? 
•        Stötta LA genom tips och råd, samt vid projektansökan. 
•        Ha kontakt med länsstyrelser, friluftstrateger för att lyfta friluftslivets frågor 
•        Uppmärksamma projektet i lokal press och sociala medier 
•        Verksamhetsplan 2021 
•        Söka pengar 

  

https://www.luftenarfri.nu/om-projektet/


 

Vad kan riksorganisationen göra? 
•        Ha kontakt med beslutsfattare för att lyfta friluftslivets frågor 
•        Uppmärksamma projektet i press och sociala medier 
•        Söka pengar och genomföra projekt* *) Riksorganisationen har sökt pengar 

för fyra projekt: 
Kommunikation - Inspiration - Nyhetsbrev 
Fem korta inspirationsfilmer 
Skogsmulle i förskola i socioekonomiskt utsatta områden 
Starta upp MTB i 10 LA (där det inte finns idag) 

  

   



 

Appendix 2 

Motion för införande av rabatterad medlemsavgift för seniorer 

Bakgrund: 

När man blir pensionär minskar inkomsten och ju äldre man blir, desto mer sjunker den. 
Under samma period minskar också oftast den fysiska förmågan. Detta leder till att en hel 
del av våra (FFs) äventyr inte längre är tillgängliga för våra seniora medlemmar. Sett ur våra 
seniora medlemmens synvinkel så minskar utbudet av tillgängliga äventyr samtidigt som 
inkomsten minskar - men det gör inte medlemskapsavgiften. I många fall ökar även 
kostnaden för de enskilda äventyren. 

Vi i Friluftsfrämjandet Haninge LA har märkt är att vi tappar seniora medlemmar. Dessa 
medlemmar kommer inte med på aktiviteterna eller stannar som medlemmar i 
Friluftsfrämjandet -  vilket är tråkigt ur flera perspektiv, både när det gäller främjandet av 
fysisk rörelse, erfarenhetsutbyte och socialt umgänge för våra äldre medborgare och/eller 
seniora medlemmar. 

  

Förslag: 

Friluftsfrämjandet Haninge LA föreslår att en speciell medlemskapsavgift införs för seniorer 
liknande den som redan finns för barn och unga. Beloppet för avgiften behöver undersökas 
av ledningen. 

  

Friluftsfrämjandet Haninge LA 

2020-11-30 

  

  

  

  

 


