
Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets   
Haninge  Lokalavdelning   den   2021-10-27  
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Åsa Liljegren, 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
Åsa Liljegren
Francois Herrault fyller i att-göra-listan

4. Val av justerare
Francois Herrault väljs till justerare

5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

6. Föregående protokoll
Septembers protokoll är publicerat och arkiverat, augustiprotokollet är ännu inte
publicerat och arkiverat.

7. Post
Se nedanstående punkter.

8. Ekonomi
Det ser ut som om prognosen kommer att stämma, men flera poster är ännu oklara.

9. Frågan om återvändande ledare
Se appendix 1 (Tystnadsplikt)

10. Fråga om arbetsgång vid personärende
Styrelsen har beslutat om att arbetsgången vid personärenden, avseende både
ledare och deltagare, fortsättningsvis ska vara följande: Så snart som möjligt efter
händelsen ska styrelsen samla berörda grenledare och deltagaren/ledaren till ett
gemensamt möte för att inhämta information kring det aktuella ärendet. Detta för att
alla ska komma till tals, kunna ge sin version av händelsen samt att alla berörda ska
ges samma information. Görs detta kan eventuella missförstånd kanske undvikas.
När något form av besked ska ges ska det göras på samma sätt - styrelse ska



informera grenledare och deltagare/ledare på ett gemensamt möte, även detta med
anledningen att alla ska få samma information vid samma tillfälle.

11. Frågan om ansvarsområden grenledare, styrelse samt ledare.
Arbetsgrupp sammankallas av Marie, för att ta fram ett första förslag.

12. Redovisa till ledare om utvärderingsverktyget
Mail går ut till berörda ledare.

13. Ledarkonferens
28:e november, mailutskick kommer,  undersöker möjligheten att laga utemat.

14. Skapa en rekryteringsdag för intresserade blivande ledare
Francois undersöker behovet av ledarrekrytering i de olika grenarna.

15. Intern utbildning om aktivitetshanterare och egna IT-verktyg
Francois sätter ihop en teamsutbildning i google drive och aktivitetshanteraren.

16. Julklapp
Tomteverkstan arbetar för fullt….

17. Enkät till medlemmar
Francois har sammanställt ett enkätformulär som kommer att gå ut till alla
medlemmar.

18. Grenledare för barnverksamheten
Jane Josefsson har presenterat sig för styrelsen. Hon har visat intresse för att bli
grenledare för barnverksamheten.

19. Deltagare till G-1000 mötet lö 20 november
Marie och Christel deltar eventuellt.

20. Administrativt stöd från regionen
Haninge har i dagsläget inte behov av en sådan tjänst.

21. Extra regionstämma 23 november
Extra Regionstämma Mälardalen den 23 november 2021 - Friluftsfrämjandet
(friluftsframjandet.se)
Lubna kommer att delta.

22. Genomgång att-göra lista
Att-göra-listan gicks igenom.

23. Övriga frågor
Önskemål av i inköp av 2 nya kajaker - godkänns.

24. Nästa möte

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/organisation/extra-regionstamma-malardalen-den-23-november-20214/?link_id=AxoKmelcLTZ
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/organisation/extra-regionstamma-malardalen-den-23-november-20214/?link_id=AxoKmelcLTZ


Onsdag den 1:a December kl 18.30 på Mullebo

25. Mötet avslutas

Vid protokollet Justerare

Ås� Liljegre� Francoi� Herraul�

Åsa Liljegren Francois Herrault


