
Protokoll Styrelsemöte Friluftsfrämjandets   
Haninge  Lokalavdelning   den  2022-04-25  
Närvarande: Maria Moden, Francois Herrault, Christel Birgell, Lubna Boudjema, Stina Taylor,
Marie Littke, Thomas Qvarnström och Karin Storgårds.

1. Mötets öppnande
Ordförande Maria Moden öppnar mötet.

2. Val av ordförande
Maria Moden väljs till ordförande

3. Val av sekreterare
Karin Storgårds väljs till sekreterare
Francois Herrault fyller i att-göra listan.

4. Val av justerare
Marie Littke väljs till justerare

5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

6. Föregående protokoll.
Justerat, publicerat och arkiverat
Årsmötesprotokoll Justerat, publicerat och arkiverat.

7. Post
- Richard Wendt från Haninge kommun har hört av sig angående att ordna
sommarlovsaktiviteter för ungdomar (6-18 år). Vill vi anordna aktiviteter kan vi ansöka
om bidrag. Ansökan senast lördag 30 april. Maria Modem skickar ut information till
alla ledare.

- Mail från Västerhaninge IF bjuder in till mötesplats värdegrund från ord till handling
den 19 maj. Plats för mötet Västerhaninge Emelie är intresserad.

- En företagare från Rättvik har hört av sig och vill att vi ska göra reklam för hens
äventyr. Styrelsen avböjer att göra reklam för enskilda näringsidkare som inte går via
Riks.



- Studiefrämjandet Stockholms län vill att vi nominerar medlemmar till deras styrelse.
Då vi inte är aktiva i Studiefrämjandet tar vi beslut om att inte nominera någon.

- HLR-utbildning. Vi har, från Röda korset, fått två datum 23 samt 24 maj för barn och
vuxen Första hjälpen HLR.
23 maj Vi undersöker lokal - plats meddelas senare
24 maj går det att vara på Spetsbergen
Francois lägger upp aktivitet för dessa äventyr så att alla ledare kan anmäla sig.

8. Ekonomi
Francois går igenom ekonomin

9. Inköp av profilkläder
Maria skickar mail till alla grenledare för att inventera behovet av profilkläder

10. Sommarpresent
Ordförande och vice ordförande ansvarar för denna punkt

11. Genomgång att-göra lista
Francois går igenom att göra listan

12. Nya ledare
Barngrenen har godkänt hjälpledare Eva Bures
Kajakgrenen har godkänt hjälpledare Mikael Skoog, Helena Thorslund
Klättergrenen har godkänt hjälpledare Johannes Eklind

13. Övriga frågor
- Tyresta stuga

Nyckel överlämnad till Tyresta för besiktning av stugan
- Julklapp

Ordförande och vice ordförande ansvarar för denna punkt, ligger just nu inom
budget

- Rapport om knoppledarna
Annika och Emmy är godkända på sin utbildning Skogsmulle och skogens
värld

14. Nästa möte
Måndagen den 30 maj 18:30 på Spetsbergen

15. Mötet avslutas

Vid protokollet Justerare

Kari� Storgård� Mari� Littk�
Karin Storgårds Marie Littke


