
Protokoll konstituerande styrelsemöte
Friluftsfrämjandets   
Haninge  Lokalavdelning   den   2022-03-13  
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Lubna Boudjema, Stina Taylor,
Marie Littke, Thomas Qvarnström, Emelie Stålhammar och Karin Storgårds.

1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet.

2. Val av ordförande
Maria Modén väljs

3. Val av sekreterare
Marie Littke väljs till mötets sekreterare.

4. Val av justerare
Karin Storgårds väljs till justerare

5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

6. Föregående protokoll
Ej justerat och inte klart än

7. Konstituering av styrelse
7.1 Val av vice ordförande
Marie Littke väljs som vice ordförande.

7.2 Val av kassör
Francois Herrault väljs som kassör.

7.3 Val av sekreterare
Karin Storgårds väljs som sekreterare.

7.4 Val av vice sekreterare
Emelie Stålhammar väljs som vice sekreterare.

7.5 Övriga ledamöter



Thomas Qvarnström
Stina Taylor
Christel Birgell
Lubna Boudjema

8. Föreningens firma och adress
Föreningens firma är:
Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning

Föreningens adress är:
Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning
c/o Francois Herrault
Sikvägen 7
135 41 Tyresö

9. Föreningens firma tecknas av Vice ordförande och kassör var för sig.
Styrelsen beslutar att föreningens firma tecknas av Vice ordföranden och kassör var
för sig under föreningsåret 2022

10. Val av vilka som har rätt att kvittera ut föreningens post
Alla styrelseledamöter har rätt att kvittera ut föreningens post.

11. Föreningens konton och faktureringsadress
Föreningen har plusgiro 88 08 49-5
Föreningen har deponerat 50 000:- till ett konto hos Kammarkollegiet som avser
resegaranti

Föreningens faktureringsadress är:
Friluftsfrämjandet Haninge Lokalavdelning
c/o Francois Herrault
Sikvägen 7
13541 TYRESÖ

Fakturor som skickas via mail går till: francois.herrault@friluftsframjandet.se

12. Hantering av känsliga frågor samt fråga om tystnadsplikt
Styrelsen beslutar att tillämpa tystnadsplikt jämte våra ledare, hjälpledare och
medlemmar avseende känsliga frågor och beslut. Känsliga frågor och beslut som
behöver protokollföras kommer att “maskas” i den version av protokollet som
publiceras på hemsidan.

13. Beslut om att omedelbart justera ovanstående punkter
Beslutet tas att omedelbart justera ovanstående punkter.



14. Val av representanter till regionstämman
Beslut tas att Marie Littke och Thomas Qvarnström representerar FF Haninge

15. Ekonomi
- Granskning av deklarationen för 2021.
Kassören redovisade deklarationen

16. Övriga frågor
a) årsmötet 2022. Styrelsen diskuterar hur vi ska bemöta den kritik, de frågor

och den misstroendeförklaring som lyftes under punkten Övriga frågor vid
årsmötet. Beslut tas om att en grupp (Karin och Marie) i styrelsen tydligt
skriver ner hur arbetsgången kring hur styrelsen fått information, införskaffat
information, erbjudit stöttning samt erbjudit medling.Ett förslag delges alla
styrelsemedlemmar att ha åsikter kring. Den färdiga text kommer i första hand
delges alla ledare i kanotgrenen.

17. Nästa möte
onsdag 30 mars kl 18.30 på Mullebo

18. Mötet avslutas

Vid protokollet Justerare

Mari� Li�k� Kari� Storgård�
Marie Littke Karin Storgårds


