Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets
HaningeLokalavdelningden2021-04-26 
Närvarande: Maria Moden, Christel Birgell, Lubna Boudjema, Marie Littke, Stina Taylor,
Karin Storgårds och Thomas Qvarnström.

1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet.
2. Val av ordförande
Maria Moden väljs
3. Val av sekreterare
Marie Littke väljs
Marie Littke fyller i att-göra listan.
4. Val av justerare
Thomas Qvarnström väljs till justerare
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
6. Föregående protokoll
Ej ännu justerat och påskrivet.
7. Post
Mail från Vendelsö Scoutkår om att de vill ha våra tankar om Trafikplan 2021
8. Ekonomi
Inga stora förändringar sedan förra mötet
9. Lämna över ansvaret för profilkläderna
Christel Birgell tar ansvar för att ta hand om register över vilka ledare som har jackor,
vilka som lämnar tillbaka jackor samt vilka jackor som “finns på lager”. Styrelsen
planerar för att göra en beställning per år.
10. Frågan om att utse Simon Leback-Butcher och Maria Moden som klätterledare.
Simon som klätterledare inom- och utomhus, Maria är sedan tidigare klätterledare
inomhus så detta beslut gäller utomhus för henne.

Simon Leback-Butcher och Maria Moden har gått en ledarutbildning inom FF sedan
tidigare och nu har de gått flera utbildningar i klättring. Styrelsen godkänner Simon
Leback-Butcher och Maria Moden som klätterledare utifrån samma premisser som
tidigare, att de går FF klätterledareutbildning inom ett år.
11. Beslut om riktlinjer efter grenledare/styrelseträff
Bordlägger detta till nästa möte på grund av låg svarsfrekvens. Alla grenledare var ej
med på det mötet och vi vill gärna ha allas åsikt innan beslut tas.
12. Övriga frågor
- Information om säkerhetsplaner - Thomas Qvarnström berättar om hur de på
hans långfärdsskridskoledare-utbildning pratat om, och diskuterade
säkerhetsplaner. Thomas Qvarnström erbjuder sig att se över om FF Haninge
skulle kunna ha en mall som ledare kan ändra utifrån sitt äventyr.
- FF Tyresö har bett om ledarhjälp till sin kajakgren. De har just nu ett stort
bortfall av ledare. Styrelsen, Maria Moden, skickar denna förfrågan vidare till
grenledarna för kajak.

13. Nästa möte
Måndag 31 maj kl 19.00 via Teams
14. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerare

Marie Littke
Marie Littke

Thomas Qvarnström

