
Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets   
Haninge  Lokalavdelning   den   2022-01-12  
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Stina Taylor, Marie Littke.

1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet.

2. Val av ordförande
Maria Modén väljs

3. Val av sekreterare
Francois Herrault väljs
Marie Littke fyller i att-göra listan.

4. Val av justerare
Stina Taylor väljs till justerare

5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

6. Föregående protokoll
Föregående protokoll är arkiverat, men inte publicerat

7. Post
Föreningsbyrån kallar på frukostmöte digitalt 14 februari kl 7:45 till 9:00. Maria
Moden skickar inbjudan till alla styrelseledamöter.
Haninge kommun undrar om vi vill vara med i utskicket för aktiviteter till deltagare
som behöver extra stöd.
Maria Moden tar kontakt med Ragna Abrahamsson och hör om de kommer fortsätta
med I Sol och Regn.

8. Ekonomi
Redovisning av 2021: kassören har redovisat ekonomi för 2021.
Budget 2022 - budgetmöte: Francois skickar en doodle för att boka budgetmöte (runt
den 9 februari).

9. Ledarkonferens i mars/april
Ett förslag är att vara på Landsort med övernattning.
Kan vi komma hem på kvällen?



Kan vi avboka ifall att Coronareglerna kräver det?
Maria Moden och Francois Herrault undersöker.

10. Val av nya grenledare för kanot
Styrelsen tar beslut att Marie Littke kallar på digitalt möte för kanotgrenen. Syftet med
mötet blir att välja nya grenledare och svara på eventuella frågor.

11. Start på SUP-gren
Francois Herrault kollar med Vendelsö Byggdegård om de kan hyra ut ett förråd.
Vi kollar också om vi kan göra några aktiviteter där deltagarna ta med egen SUP.

12. Utveckling av barngrenen
Förslag på att skapa aktiviteter på hemsidan, för åldersgrupper som inte vi har just
nu, och be om intresseanmälan. Sen kan vi skicka frivilliga föräldrar till utbildning för
att få igång grupperna.
Att vända sig till personalen på I ur och Skur är också värt ett försök.
Vilka andra sätt finns att starta grupper och hitta en grenledare?

Maria Moden skapar en text som kommer användas för att skapa barnaktiviteter med
bara intresseanmälan, och där det tydligt framgår att vi letar ledare till den gruppen.

Styrelsen godkänner Christell Birgell som grenledare för barn.

13. Införande gemensamma avbokningsregler
Förslag på att dessa avbokningsregler används av alla ledare.
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/haninge/verks
amhet/avbokningsregler/
Styrelsen godkänner förslaget.

14. Godkännande Emmy Östlund + Annika Lindberg att gå Skogsknoppledarutbildning
Styrelsen godkänner Emmy och Annika som hjälpledare i Skogsknopp och
godkänner att de går utbildning i Skogsmulle och skogens värld.

15. Styrelsemiddag
Styrelsen beslutar att den gamla och nya styrelsen äter middag tillsammans efter
årsmötet. Maria Moden skickar en doodle om middagen.

16. Godkännande att Johan Montelius och Jennie Sjöman går ledarutbildning steg 1
Styrelsen godkänner att Johan Montelius och Jennie Sjöman går kajakledarutbildning
steg 1.
Maria Moden tar kontakt med Ola Jönsson och Angelica Risberg och kollar om de vill
går ledarutbildning.

17. Länk till en QR-kod på sidan för donationer
Styrelsen beslutar att just nu inte ha någon QR-kod för donationer.

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/haninge/verksamhet/avbokningsregler/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/haninge/verksamhet/avbokningsregler/


18. Förberedelse till årsmötet
Lokal bokad till den 10 mars (torsdag).
Styrelsen beslutar att köra årsmötet digitalt.
Francois Herrault avbokar lokalen.
Maria Moden skapar aktiviteten för årsmötet.

19. Sommarpresent
Förslag om att dela ut sommarpresent.
Styrelse godkänner förslaget.

20. Genomgång att-göra lista

21. Nästa möte
16 februari kl 18:30

22. Mötet avslutas

Vid protokollet Justerare

Francoi� Herraul� Stin� Taylo�

Francois Herrault Stina Taylor


