Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets
HaningeLokalavdelningden2021-05-31 
Närvarande: Karin Storgårds, Thomas Qvarnström, Marie Littke, Stina Taylor, Lubna
Boudjema, Maria Moden, Christel Birgell och Åsa Liljegren

1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet.
2. Val av ordförande
Maria Moden väljs till mötets ordförande.
3. Val av sekreterare
Åsa Liljegren väljs till mötets sekreterare.
Maria Modén väljs för att ansvara för att, under mötet, fylla i samt uppdatera
styrelsens att-göra-lista.
4. Val av justerare
Marie Littke väljs till justerare
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
6. Föregående protokoll
Justerat, återstår att publicera på hemsidan.
7. Post
-

Förfrågan från Lunds universitetet om FF Haninge kan svara på en enkät
kring hur vi arbetar för ökad integration i verksamheten.
Trafikplan 2021 har kommit till oss. Thomas Qvarnström har tittat över detta.
Vi har fått en utvärdering från Haninge föreningsråd. Ordföranden Maria
Moden har svarat.

8. Ekonomi
Något färre deltagare än planerat, pga Corona, vilket innebär något mindre inkomst
från deltagaravgifter. FF Haninge har hanterat restriktionerna med att bl.a. dela upp
deltagarna i mindre grupper och detta har resulterat i mindre deltagarintäkter än vad
vi planerat för.

9. Prova-på dag för ledarna
Maria Moden och Francois Herrault klurar på
ledarkonferens/prova-på-dag/familjedag i början av Oktober. Tanken är att denna dag
skulle skulle kunna innebära tältövernattning, klättring, kajak, karta och kompass osv.

10. Genomgång av att-göra lista
Vi går igenom listan.

11. Övriga frågor
- Alexander Asplund
Utbildar sig till alpinledare, och är intresserad av att starta upp en skidsektion.
Alexander kan göra praktik med Huddinge LA.
- info från grenledarna kanot
Styrelsen kontaktar de inblandade och erbjuder möte.
- Info Trafikplan 2021. FF Haninges eventuella åsikter.
Styrelsen har inga invändningar mot planen.
- Ändrade restriktioner angående covid-19
Bland annat antal deltagare förändras from 1/6 2021. De nya direktiven från
Riks säger max 100 deltagare vid utomhusaktiviteter, mer info finns på FF
hemsida.
- Styrelsen avtackar avgående ledare med en blomma.

12. Nästa möte 30/8 kl 19.00

13. Mötet avslutas
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