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Närvarande: Patrik Blomquist, Elisabet Holtz, Johan Larsson, Nina 
Karlstedt, Ylva Ericsson, Henrik Engberg, Susanne Gren,  

Adjungerad: Mikael Holmlund 

Frånvarande: Johan Claesson, Charlotte (Py) Dalaryd Ingela Dahlén, 
Ulla Hecktor Jensen 

 

Nr  
Klart senast; 
verkställs av; 
bilaga 

1 Mötet öppnades av Patrik Blomquist  

2 Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Susanne Gren 

Justerare: Ylva Ericsson och Elisabet Holtz  

 

3 Föregående mötesprotokoll  

Vi har inte sett protokollet från förra styrelsemötet. 

 
 
Patrik 
 

4 Ekonomin  

Nina redogjorde för ekonomin.  

Styrelsen godkände de belopp som överstiger 10 000 (bilaga 1).  

Vi har just nu gått back och räknar med att hamna kring 250 000 men det 
finns en hel del frågetecken bla kring medlemsåterbäring  

Ev. Coronabidrag från Riksidrottsförbundet, i så fall till Freeskiers. 

Anläggningsbidraget behöver ansökas om, det sköter Freeskiers 

Freeskiers har utlägg under säsongen för kakor, ved mm. Ledarna 
kvittera ut ett förskott avseende arbete runt container i backen och 
redovisar sen kvitto. Nu ska alla aktiviteter göras på samma gång och nu 
behövs 10.000 kr i handkassa. Den finns med i budget redan. Förslaget 
är att föra över pengarna till en av ledarnas konto, slutdatum för 
redovisningen bör sättas, förslag på datum är årsskiftet. 
Redovisning från handkassa från förra säsongen saknas och berörd 
ledare bör kontaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Larsson 

 

Johan Larsson 

5 Information från Riks och Regionen 
Riks 
Inget att rapportera 

Region 
Ordförandeträff för Mälardalens lokalavdelningar. 
Utblick blir digital i år och äger rum nästa helg (3-4 oktober) 
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Digital ungdomsstämma i november, tyvärr ingen ungdom från Lidingö 
som medverkar. 
G-1000 möte som blir digitalt kl. 13-18 fredagen den 6 december 
 

6 Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket 
Föreningsrådet 
Ljungströms rummet hyrs inte ut längre, det ska användas till 
ungdomsverksamhet. Föreningar hyr lokaler för mindre möten vilket 
inbringar en del intäkter. 
 
Kommunen  
Höstlovsprogram som ordnas för ungdomar som kommunen ger 
ersättning för. Ylva funderar på om något kan ordnas. Svårt att hantera 
med social distansiering. Ev. kanske Freeskiers vill hitta på något. 
 
Hur går det med Ladan på Hustegaholm? 
 
Naturnätverket  
Inget att rapportera 

 

 

 

 

Ylva Ericson 
funderar 

 

Patrik kollar 

7 Rapport från grenarna 

Diskussion om inbetalning av deltagaravgiften kan göras lättare. Det 
verkar svårt att hitta ett system som förenklar processen. Vi avvaktar. 
 
Utförsåkning/Freeskiers:  
Barmarksträning igång i Stockby, hoppträning varannan fredag för stora 
barn och varannan fredag för små. Deltagarna får betala separat för att 
vara med på barmarksträningen ca 50 pers har betalat. 9-11 okt. blir det 
utbildning för tränarna, ett späckat program inklusive 
hoppträningsprogram. Freeskiers har försökt vara tydligare mot 
deltagarna med vad som gäller om inte backen kan öppna pga av 
snöbrist. Lagom mängd ska vara tränare.  
 
Vildmarksäventyr (Strövare/Frilufsare/TVM): 2 nyutbildade ledare, 2 
hjälpledare startar en ny grupp nu. Bra med hjälpledare då blir steget inte 
så stort att bli ledare. Endast digital värdegrundutbildning och polisutdrag 
krävs. Alla grupperna rullar på. Micke behöver deltagarlistor från 
grupperna. 
 
 
Vandring: 
Vandring har genomfört en hel del uppskattade vandringar under 
sommaren och tidig höst. 
Vi planerar fortsatt vandringar under oktober-december. Hoppas också 
kunna locka några nya ledare. 
Tina har genomfört en Vandringsledarutbildning för Regionen i Enköping 
och ska hålla i ytterligare en i helgen, denna gång i Södertälje.  
Karin är nyligen utbildad till Kursledare i Vandring inom regionen - vilket 
är jättekul (vi behöver fler). 
Vandring diskuterar nu att genomföra förskottsbetalning på 
Vandringarna.  Huvudorsaken är för att minimera risken att många 
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deltagare uteblir eller avbokar väldigt sent (som hänt flera ggr). Detta 
innebär också en mindre höjning (10 kr) av avgiften (mest för att bekosta 
den extra kostnad detta innebär).  
 
Sommar och vinterfjäll:. Inget att rapportera 

 
Kajak: har haft ett par kvällspaddlingar, alla fulla, med deltagare ganska 
långt bortifrån ibland. Det har nog funnits en ganska stor efterfrågan på 
paddlingar, men ledarengagemanget är för litet. Eric Asp har nu börjat på 
ledarutbildningen steg 1, men han har tyvärr ganska långt kvar innan han 
kan hålla turer. Inga mer aktiviteter inbokade i höst. 
 
Långfärdsskridsko: Inga isar ännu 
  

I Ur och Skur: Ingen info från I Ur och Skur eftersom allt ligger nere 
just nu. Det sker inga nätverksträffar med de andra förskolorna på ön 
och ”Höstglöd” som sker var tredje år blev också inställt i år. Så trist 
Även utbildningen för ledare i höst blir inställd då det krävs att man 
jobbar två och två, nära varandra. 
 
 
Håll i hälsan (Vattengymnastik): Några nya deltagare totalt 13 st. i 
gruppen, fler får plats. Varannan ledare, varannan gång. 
 
Internationella barn- och ungdomsverksamhet: 
Inget nytt 
 
Bytesmarknad: 
Inställd pga pandemin. Alternativ lokal blev för kostsam och det kommer 
vara svårt att hålla max antal samt avstånd oavsett lokal. Viktigt att börja 
planera för alternativa lokaler lång tid innan beroende på hur det går med 
pandemin. 
 
Vilande grenar: 
Äventyrliga vuxna 
Äventyrsdag 
MTB:  
Stavgång: 

9 Ledarvård 
Aktivitet “prova på”:  

Gemensam aktivitet:  

Utbildning: Oklart om det blir HLR utbildning, Röda Korset har bara 
digitala utbildningar. 

Inspiration: 25 november med Urban Rådestad 

Micke har lagt upp knappar med ”Info till alla ledare” på hemsidan 

 

10 
Kommunikation/Nyhetsbrev 

Förslag till kommunikationsplan se bilaga 2. 
 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/lidingo/praktisk-info-till-alla-ledare-i-lidingo-lokalavdelning/
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Var ska fokus ligga på kommunikationsgruppen? Gruppen föreslår att ett 
proffs ska titta på marknadsföringen för att hitta nya ledare, då kan vi få 
nya medlemmar. Det finns pengar (ca 10 000 kr) i budget till 
marknadsföring som knappt har använts under årens lopp. Tipsa om 
hjälpledare. 

Styrelsen diskuterade värdet av att skicka ut nyhetsbrevet och enades 
om att det bör göras 4 Ggr/år. Det är av stort värde att berätta för alla 
medlemmar om allt som pågår i föreningen, så att det syns att vi håller 
igång. Förslag på innehåll för nästa brev:  
lite om Freeskiers, om långfärdsskridskos kurs, kajaks inomhusövningar 
osv. Patrik bidrar med text om Corona och om det finns önskningar kring 
nya aktiviteter. 
 
Förra året var det 1887 medlemmar, dock finns risk för medlemstapp, det 
finns kanske inte vandringar som man kan gå på pga åldersgränser. 
Gäller att hålla liv i varumärket så att det syns att vi finns och det finns en 
tid efter corona. 
 
Micke mailar ut och frågar grenledarna om input så att vi får ut ett 
nyhetsbrev i oktober. 

11 Övrigt 
Almanackan som diskuterades med ICA Rudboda har lagts på is. Kan bli 
ett senare projekt. 
 
Mt Everest-utmaningen – avslutning och priser.  
5 barn och 33 vuxna har deltagit. Micke har dragit 3 vuxna vinnare, alla 
barn bör få pris, en profilprodukt - matkåsa är föreslaget, de finns på 
kansliet. 
 
Patrik lämnar listan på de som varit uppe till Micke. Micke lottar de som 
varit uppe men tar bort personer som är knutna till FFs styrelse. Henrik 
och Patrik bestämmer hur vinnarna ska få sina priser. Elisabet är med 
som åskådare, fotograf, flagghållare mm. Ev. prisutdelning på toppen 
den 17–18 oktober. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik & Patrik 

12 Mötet avslutas samt nästa möte 2020-11-10  

 
 
 

 

 

 

Vid protokollet:                                   Ordförande:                 
 
 
 
Susanne Gren                                  Patrik Blomquist 
 
 
 
 
Justeras:                                    Justeras:  
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Ylva Ericsson                                                         Elisabet Holtz 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 


