Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets
Haninge Lokalavdelning den 2021-09-27
Närvarande: Karin Storgårds, Marie Littke, Maria Modén, Francois Herrault, Lubna
Boudjema, Thomas Qvarnström, Christel Birgell, Åsa Liljegren, Stina Taylor (via teams)
Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet.
1. Val av ordförande
Maria Moden väljs till mötets ordförande.
2. Val av sekreterare
Åsa Liljegren väljs till mötets sekreterare.
Francois Herrault väljs för att ansvara för att, under mötet, fylla i samt uppdatera
styrelsens att-göra-lista.
3. Val av justerare
Thomas Qvarnström väljs till justerare
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
5. Föregående protokoll
Är justerat, väntar på att arkiveras och publiceras
6. Post
Vi har fått två intresseanmälningar av personer vill bli skidledare hos oss.
Regionen efterlyser nomineringar till tillgänglighetspris.Haninge LA har inga
nomineringar för tillfället.
Biblioteket i Haninge, undrar om någon av oss skulle kunna berätta om issäkerhet,
Thomas Q gör detta, och kontaktar biblioteket.

7. Ekonomi
Istället för ett budgeterat stort underskott går vi mot ett litet underskott.
8. Omdöme från deltagare om våra aktiviteter via testverktyget
Vi beslöt att använda omdömen på facebook och i friluftsnytt.

9. Riktlinjer för grenarna,
Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för Grenledarnas
roll, ansvar och befogenheter. Marie Littke samordnar en arbetsgrupp bestående av
personer från styrelsen, några ledare och några grenledare.
10. Fråga om milersättning för 2 kajakledare
Styrelsen beslutar att ej godkänna förfrågan om milersättning för de 2 kajakledarna.
Praxis att inte betala ut milersättning till ledare kvarstår. Skall förändringar av praxis
ske, motioneras detta till årsmötet.
11. Fråga från kajakgrenen angående villkoren för den ledare som vill komma tillbaka.
Styrelsen vill gärna träffa ledaren innan beslut fattas. Marie samordnar möte och
kontaktar ledaren.
12. Grenledarskapet i barnverksamheten
ajourneras.
13. Planering ledarkonerens.
Ledarkonferensen flyttas till Mars 2022, pga rådande läge, och osäkerhet kring
smittspridning.
Vi försöker anordna någon mindre ledaraktivitet den 27 eller 28 November
Maria Modén kontaktar Linda.
14. Genomgång av att-göra lista
Listan genomgången
15. Övriga frågor
16. Nästa möte
Onsdag 27:e Oktober 18.00 på Mullebo.
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