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Närvarande: Patrik Blomquist, Ingela Dahlén, Cecilia Bolinder, Susanne
Gren, Elisabet Holtz, Johan Larsson, Kerstin Hassel,

Klart senast;
verkställs av;
bilaga

Nr

1

Sekreterare och justerare för protokollet
Sekreterare: Patrik Blomquist
Justerare: Elisabet Holtz och Susanne Gren

2

Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna

3

Ekonomin
Kerstin har skickat ut information om ekonomin. Beslutades om större
utgifter, se bilaga.
Budgetprocessen diskuterades baserat på Kerstin utskickade förslag.

4

Kommunen
Föreningsrådet
Michael beskriv utmaningarna vad gäller framtida hyreshöjningar som
finns. Ny möjlig lokal diskuterades

5

Riks och region
Friluftsfrämjandet har även i år ökat antalet medlemmar. Ann-Louise
Samuelsson är tillförordnad generalsekreterare.
Extra regionsstämma 23/11. Beslut om verksamhetsplan och budget
2022 – 2024. Patrik deltar och övriga styrelseledamöter uppmanas att
delta om det har möjlighet.

6

Rapport från grenarna
Utförsåkning/Freeskiers
Kick-off för nya och gamla ledare sker den 8-10 oktober.
Oldies & Goldies vuxengrupp genomförs även i år.
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Vildmarksäventyr (Strövare/Frilufsare/TVM):
Beslutades att utse Tam Johnson till ny grenledare.
Ledarträff genomfördes i tisdags och två nyutbildade ledare deltog.
Vandring:
Två vandringar i oktober planeras: Nyckelviken samt en tuffare vandring
på Lovön. I november planeras en vandring med övernattning på Svatsö.
Styrelsen stötte krav på vaccinationsintyg för vandringsresan till Svartsö.
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Sommar och vinterfjäll:
Beslutades att utse Christian Gottlieb till grenledare för både sommar
och vinterfjäll.
Kajak:
Inget att rapportera.
Långfärdsskridsko:
En ny ledare kommer påbörja sin utbildning.
I Ur och Skur:
Styrelsen bjöds in till premiärvisning av filmen om Mulleborg den 4
november kl 19 på Föreningsgården. Meddela Magnus och Siw Linde
om ni önskar delta.
Håll i hälsan (Vattengymnastik):
Kommunen vill ändra tiderna pga prioritering av ungdomsidrotten. Risk
finns att deltagare hoppar av. Å andra sidan lägger kommunen ner sin
vattengymnastik vilket kan ge oss nya deltagare.
Internationella barn- och ungdomsverksamhet:
Inget att rapportera.
Bytesmarknad:
De ansvariga har beslutat att inte genomföra bytesmarknaden i år.
7

Övrigt
Meddelades att Karin Byström, tidigare barnledare och ordförande har
avlidit den 14 september. Beslöts att skicka en blomma och en sista
hälsning till begravningen. Patrik ordnar.

8

Nästa möte
Beslöts att flytta mötet till den 6 december.

Det justerade dokumentet är i formatet PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). PAdES är en internationellt
accepterad standard för PDF och kan läsas av alla PDF-läsare. PAdES uppfyller kraven i EU:s förordning eIDAS

Sida 2 av 3

Styrelsemöte per capsulam,
oktober 2021
Protokoll nr 7

avseende elektroniska signaturer. I detta format anses den elektroniska signaturen både hållbar och säker. Signaturen
kan också lätt verifieras med hjälp av till exempel Adobe Reader. Dokumentet öppnas i PDF-läsaren och där syns tydligt
vem som signerat.

 PB, ESH, SEG — Powered by TellusTalk

Vid protokollet

Patrik Blomquist

Justeras:

Justeras:

Elisabet Holtz

Susanne Gren
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