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Närvarande: Patrik Blomquist, Mikael Holmlund (adjungerad), Susanne Gren, Johan Larsson, 
Ingela Dahlén, Elisabet Holtz, Kerstin Hassel 

Frånvarande: Py Dalaryd,  

 Ämne 
Klart senast; 
verkställs av; bilaga 

§1 Mötet öppnades 

Patrik (ordf.) önskade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§2 Val av sekreterare 

Styrelsen beslutade att välja Johan Larsson som sekreterare 
för mötet. 

 

§3 Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutade att jämte ordföranden välja Susanne och 
Ingela att justera protokollet. 

 

§4 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§5 Föregående protokoll 

Patrik föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade att 

godkänna föregående protokoll från Styrelsemötet i Lidingö 

lokalavdelning 2021-03-18 och lägga det till handlingarna. 

 
 
 

§6 Ekonomin  

Kammarkollegiet har godkänt resegarantin. 

Kerstin gick igenom de ekonomiska rapporterna. Nina skickat 
ut kommentarer. Arvoden från Freeskiers kommer att utbetalas 
inom kort. Sponsor för Freeskiers skall betala för de senaste 2 
åren. Freeskiers har större kostnader för löner än budget. 
Föregående år  Inför nästa säsong kommer Oldies and 
Goldies utökas och verksamhet för 6-åringar undersöks. 
 
Fort Nox, grund kostnad 99 kr (plus moms) per månad vilka 
som bör ha access måste beslutas. Kostnad 59 kr per månad. 
Bör vara grenar med mycket leverantörsfakturor. 
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Större utbetalningar gicks igenom. Johan Larsson deltog inte i 

beslutet om arvoden till Freeskiers tränare. 

§7 Riks och Regionen  

Årsstämma Region har hållits, Patrik, Elisabet och Kerstin 
närvarade från Lidingö. Mötet hölls digitalt fokus på formalia 
och tränarutbildning. 

Årsstämma Riks hålls i maj digitalt. 

Kommun och föreningsråd 

Begränsad aktivitet i föreningsgården. 

Brev från kommun om att verksamheter är fortsatt 
begränsade. 

 

 

§8 Rapport från grenarna 

Kontaktpersonerna för respektive gren redogör: 

Alpina/Freeskiers (Johan L):  
Verksamheten avslutas för året. Lessons learned och 
jackåterlämning avklarad. 

 
Vandring (Kerstin) 
4 vandringsledare, utmaning med antal ledare. 
22 maj planerad vandring. 
Planering för kommande vandringar skall hållas inom kort. 
 
I Ur och Skur (Patrik): 
Ingen info. Ylva har kontakt för att få information. Patrik skall 
besöka Mulleborg. 
 
Strövare 
Barnen har haft en träff där de klappar en svart huggorm. 
Bilder eftersöks. 
 
MTB (Patrik): 
Skall vi köra samma koncept för MTB som Freeskiers med 
arvoderade ungdomstränare? Möjligheter undersöks. 
 
Fjäll (Elisabet):  
Sommarvandringen kommer att bli av med coronatest. 
TVM skall göras i annan lokalavdelnings regi. 
Eva Rozenbeck är certifierad fjälledare vinter. 
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Kajak (Susanne):  
Problem att finna ledare. Hur kan styrelsen hjälpa till? Inget 
svar från Klara ännu. Prova på i Kyrkviken verkar svårt att få 
till. Ingen kajakkurs är planerad. 1-2 ledare under utbildning. 
Finns det andra föreningar med kajak nära Lidingö som vi kan 
samarbeta med för att finna ledare? Susanne och Patrik följer 
upp med Klara. 
 
Internationella (Elisabet):  
Ingen ny information. 

§9 
Kommunikation (Susanne): 
Hur kan styrelsen stötta verksamheten? Ett flöde måste 
skapas där vi kan dela vad som händer gärna bilder mm. 
 
Informationsbrev skall gå ut till ca 1800 medlemmar. 
Information till Micke från grenarna måste in inom kort. Patrik 
skall skicka ett mail till grenledare och efterfråga information. 
Preliminärt datum för bytesmarknad 24 oktober. 
 
Kerstin och Susanne har varit på styrelseutbildning en sak 
som diskuterades är vilken grad av sekretess som råder i 
styrelsearbetet. Det saknas tydliga riktlinjer om vad som gäller 
i Friluftsfrämjandet. För oss här på Lidingö har det inte varit 
något problem då vi inte typiskt sett diskuterar personfrågor i 
styrelsen, det sker i verksamheten. 
 

 

§10 
Ledarvård (Ingela) 
 
Planerar träff under sommaren eller efter för att diskutera 
ledarfrågor. 
 

 

 

§11 
Nästa möte 

Kommande möten hållas den 8 juni utomhus:) 
 

§12 
Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet 

avslutat. 

 

  
 

Vid protokollet:     Ordförande:                 
Johan Larsson     Patrik Blomquist 
 
 
 
Justeras:     Justeras:    
Susanne Gren     Ingela Dahlén 


