
Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets   
Haninge  Lokalavdelning   den   2021-12-01  
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Lubna Boudjema, Stina Taylor,
Marie Littke, Thomas Qvarnström och Karin Storgårds.

1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet

2. Val av ordförande
Maria Modén väljs

3. Val av sekreterare
Francois Herrault väljs
Francois Herrault fyller i att-göra listan.

4. Val av justerare
Marie Littke väljs till justerare

5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

6. Föregående protokoll
Protokollen från augusti och oktober är arkiverade och publicerade

7. Post
Kommit inbjudan till föreningsråd.
Information om allmänna föreskrifter och vaccinpass.

8. Ekonomi
Det ser ut som föreningen kommer gå mycket bättre än förvänta

9. Grenledarna i kanot avgång
Föreningen har fått 2 mail från Björn Waern och Maria Malm om omedelbar
uppsägning i roll som grenledare, se mail i appendix nedan (Tystnadsplikt).
Styrelsen (Marie Littke) tar kontakt med björn och Maria Malm för att bjuda in på ett
avslutsmöte så snart som möjligt.
Styrelsen (Marie Littke) tar fram ett förslag till utskick till alla kanotledare angående
grenledarnas avgång samt val av nya grenledare.
Marie Littke ordnar ett möte med alla kanotledare med agenda att välja ny(a)



grenledare.
Fram tills att ny(a) grenledare är vald, hänvisas alla kanotfrågor till styrelsen via Åsa
Liljegren.

10. Info från arbetsgruppsmötet om beskrivning om roller
Arbetsgruppens förslag kommer skickas till remiss till styrelsen och grenledarna.

11. Inköp mikrofon och kamera till onlinemöte
Inköp godkänns på upp till 5000 kr.

12. Godkänna Richard Parsons som grenledare i klättring
Styrelsen godkänner Richard Parsons som grenledare tillsammans med Francois
Herrault och Fredrik Bergqvist.

13. Klättergrenen önskar spendera 6000 kr över budget i material
Styrelsen godkänner önskemålet.

14. Information till grenledare, ledare och medlemmar om enkäten
Francois Herrault meddelar alla ledare resultatet på enkäten.

15. Julklapp
Julklapp är jättehemligt och på gång!

16. Info från G-1000 mötet
Regionen och Riks har numera 3-års verksamhetsplaner.
Christell Birgell var med på informationen på hemsidan och organisationsutveckling.
Lubna Boudjema var med på hur man kan göra aktiviteter för att få in nya
funktionärer och ledare.
Christell och Lubna var med på information om nya webbplatsen.

17. Planering årsmöte och material till årsmötet
Årsmöte: vecka 10.
Ordföranden meddelar alla grenledare att ta fram verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse, samt en budget till den 31 januari 2022.

18. Genomgång att-göra lista
Vi gick igenom listan.

19. Styrelsemöte
Vi byter dag till onsdagar.

20. Nästa möte
12 januari 2022 kl 18:30 på Mullebo.

21. Mötet avslutas



Vid protokollet Justerare

Francoi� Herraul� Mari� Li�k�
Francois Herrault Marie Littke


