Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets
HaningeLokalavdelningden2021-03-03 
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Åsa Liljegren, Lubna
Boudjema, Stina Taylor och Marie Littke.

1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet.
2. Val av ordförande
Sittande ordförande Maria Moden väljs
3. Val av sekreterare
Marie Littke väljs
Åsa Liljegren fyller i att-göra listan.
4. Val av justerare
Stina Taylor väljs till justerare
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
6. Föregående protokoll
Justerat men inte arkiverat och publicerat. Sekreterare arkiverar och ber
webbadministratör att publicera protokollet.
7. Post
Ingen papperspost har inkommit
Via mailen har det inkommit information angående tvärförbindelse Södertörn och
möjlighet att inkomma med remissvar till Trafikverket.
8. Ekonomi
- Beslut om förslag till budget till årsmötet 11 mars.
Kassören Francois Herrault vill ha skrivet i protokollet att han reserverar sig för att
förslaget till nästa års budget kommer lämnas till årsmötet med stort underskott.
- Årsredovisning 2020
Kassören Francois Herrault redovisar resultat från 2020

9. Årsmötet
Ordförande Maria Moden skickar ut ett mail till alla medlemmar för att påminna om
årsmötet. Hon skickar även information och protokoll-mall till årsmötets planerade
ordförande Jimmy Muller och sekreterare Christina Modeén.
Sekreterare Marie Littke berättar under årsmötet vilka 12 av FF Haninges ledare som
i år får olika förtjänstmärken.
10. Beslut om behörighet för klätterledare
FF Riks har tagit fram en utbildningsplan för ledare för klätterverksamhet.
Steg 1: grönt kort
Steg 2: klätterledarutbildning med klätterförbundet
Steg 3: FF-kurs om ledarskap vid klippa
Styrelsen tar beslut om att, de som redan är godkända av FF Haninge som
klätterledare (och som gått steg 1 och 2) får fortsätta hålla i aktiviteter under en
övergångsperiod på 1 år. Inom ett år behöver dessa ledare gå steg 3 för att få
fortsätta hålla i klätteraktiviteter.
Nya blivande ledare, som inte är godkända idag, behöver gå alla 3 steg för att blir
godkända som ledare.
11. Beslut om rekrytering av ungdomar i olika grenar
Styrelsen tar beslut om att ha denna fråga vilandes till hösten och nästa års årsmöte.
12. Mössor istället för jackor till öppna skogsgläntan?
Styrelsen beslutar om att de två öppna skogsgläntan ledarna Anna och Stina får en
varsin mössa.
13. Riktlinjer för grenledare
Denna fråga bordläggs till efter årsmötet.
14. Tvärled Södertörn, skriva ett remissvar
Ordförande Maria Moden skriver ihop ett remissvar där FF Haninges andemening är
tänk om, tänk bra. Maria mailar styrelsen förslaget som vi godkänner via mail innan
svaret skickas in.
15. Kajakinköp och omfördelning budget kanotsektionen.
Kanotsektionen har omfördelat i sin budget så att de kan köpa nya 2 K1:or istället för
1 K2:a
16. Känsligt ärende
Hanterat och åtgärdat
17. Övriga frågor
- Styrelsen ser över att göra-listan
18. Nästa möte

29 mars 2021 kl 18.30
19. Mötet avslutas
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