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Närvarande: Patrik Blomquist, Ingela Dahlén, Cecilia Bolinder, Susanne 

Gren, Elisabet Holtz och Kerstin Hassel. 

Adjungerad: Mikael Holmlund 

Frånvarande: Johan Larsson 

 

Nr  
Klart senast; 
verkställs av; 
bilaga 

1 Mötet öppnades av ordförande Patrik Blomquist  

2 Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Elisabet Holtz 

Justerare:  Susanne Gren och Cecilia Bolinder 

 

3 Föregående mötesprotokoll  

Protokollet från styrelsemöte den 11 oktober lades till handlingarna 
 

 
 
 

4 Ekonomin  

Kerstin har skickat ut information om ekonomin. Beslutades om en större 
utgift 10.000 kr och däröver, se bilaga. 
Årsskiftet närmar sig och det är viktigt att alla eventuella utlägg kommer 
in till kassören i tid före jul. 
Budgetprocessen för 2022 och tidsplan för denna diskuterades. Vi beslöt 
att genomföra den enligt Kerstins förslag. Information har gått ur till 
grenledarna om att budgeten ska vara inne den 31 januari för 
styrelsebeslut i mitten av februari och fastställande på årsmötet i mars. 
Kerstin skickar ut underlag till grenledarna så snart de ekonomiska 
rapporterna per 31/12 finns tillgängliga efter årsskiftet. 
 

 

 

 

5 Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket 

Föreningsrådet 
Föreningsrådet är uppsagda från lokalerna i Larsberg. Vårt kansli måste 
vara utrymt senast den 15 juni 2022. Föreningsgårdens verksamhet 
kommer att upphöra och vi måste hitta ett alternativ till kansliet. 
Ett extra medlemsmöte för Föreningsrådet kommer att hållas den 16 
december på Föreningsgården där vi kommer att ha representanter. 
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6 Riks och region 

Friluftsfrämjandet har en ny generalsekreterare. Hennes namn är 
Kristina Ljungros och hon kommer närmast från Astma och- 
Allergiförbundet. 

Patrik deltog i extra regionsstämma 23/11. Där tog man beslut om 

verksamhetsplan och budget 2022 – 2024 för att harmonisera med Riks 
nya 3-årsmodell. 

Patrik och Susanne deltog i G1000- mötet som också var digitalt i år. 
Seminarier bla om hur man använder webben och hur locka ideella 
ledare. 

 

7 Årsmöte 2022 

Beslutades att årsmötet ska hållas tisdagen den 15 mars kl 19.00.  

Tanken är att vara på Utsikten och att starta med mingel kl 18.30..   

 

8 Rapport från grenarna 

Utförsåkning/Freeskiers: 
Försäsongsträning pågår med diverse aktiviteter både för ungdomarna 
och för vuxengrupp. Familjeresa till Säfsen planerad till helg i januari. 
Helgskidskolan nästintill fullbokad. 
Tillverkning av snö i full gång tack vare det kalla vädret. 
 
Vildmarksäventyr (Strövare/Frilufsare/TVM): 
En ny grupp som haft två träffar. 
 
Vandring: 
Vandringsledarna har haft planeringsmöte med Kerstin.  
Tyvärr kommer Karin Strid att sluta som vandringsledare efter den 
planerade vandringen i januari. 
 
Sommar och vinterfjäll:  
De båda vinterturerna är fullbokade. 
 
Kajak: 
Patrik har haft möte med kajakledarna. Verksamheten har i princip legat 
nere under 2021. Planen är nu att i vår/sommar ordna prova på 
paddlingar samt en dagspaddling.  
Erik Asp beslutades utses till ny grenledare för kajak. 
 
Långfärdsskridsko: 
Grenen har haft uppstartsmöte med alla ledare. 
En kurs kommer att hållas vilken är fullbokad. Första turen planerad till 2 
januari och turschema lagt för säsongen. 
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I Ur och Skur: 
Filmen om Mulleborg premiärvisades den 4 november på 
Föreningsgården. I ur och skurpersonal kommer att se den vid senare 
tillfälle och en länk till filmen kommer att läggas ut på hemsidan. 
 
Håll i hälsan (Vattengymnastik): 
Inbjudan till vårterminen 2022 går snart ut till de som varit med tidigare. 
Tiden är flyttad från kl 19 till kl 20 på torsdagar. Eftersom kommunen lagt 
ner sin vattenaerobics i Gångsätrahallen hoppas vi på en del nya 
deltagare. 
 
Internationella barn- och ungdomsverksamhet: 
Inget att rapportera. 
 
Bytesmarknad: 
Inget att rapportera 
 
Barnskridskor: 
Inget att rapportera. 
 

9 Ledarvård 

Rapport från gruppen: Ledarvårdsgruppen (Annika Bruno och Ingela) 
föreslår uppstartsmöte på Hustegaholm den 5 sept 2022, inbjudan till 
föreläsning av om friluftsmat under april och ytterligare en föreläsning i 
höst samt eventuell prova på vattengympa under våren. När HLR-
kurserna kan göras irl kommer en sådan att anordnas. 

Det är mycket välkommet om någon ytterligare vill vara med i gruppen. 

 

 

10 
Kommunikation/Nyhetsbrev 

Nästa Nyhetsbrev bör gå ut i början av februari.  

Susanne tipsade om de digitala kurser som ligger på Friluftsfrämjandets 
hemsida, bla i kommunikation via sociala medier. 

 

 

11 Mötet avslutas samt nästa möte 

Nästa styrelsemöte bokades till tisdagen den 15 februari kl 19, på 
Utsikten.  

 

 

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 
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. 
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Vid protokollet:     Ordförande: 
 
 
 
Elisabet Holtz      Patrik Blomquist 
 
Justeras:      Justeras: 
 
 
 
Susanne Gren      Cecilia Bolinder 
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Närvarande: Patrik Blomquist, Ingela Dahlén, Cecilia Bolinder, Susanne 


Gren, Elisabet Holtz och Kerstin Hassel. 


Adjungerad: Mikael Holmlund 


Frånvarande: Johan Larsson 


 


Nr  
Klart senast; 
verkställs av; 
bilaga 


1 Mötet öppnades av ordförande Patrik Blomquist  


2 Val av sekreterare och justerare för mötet 


Sekreterare: Elisabet Holtz 


Justerare:  Susanne Gren och Cecilia Bolinder 


 


3 Föregående mötesprotokoll  


Protokollet från styrelsemöte den 11 oktober lades till handlingarna 
 


 
 
 


4 Ekonomin  


Kerstin har skickat ut information om ekonomin. Beslutades om en större 
utgift 10.000 kr och däröver, se bilaga. 
Årsskiftet närmar sig och det är viktigt att alla eventuella utlägg kommer 
in till kassören i tid före jul. 
Budgetprocessen för 2022 och tidsplan för denna diskuterades. Vi beslöt 
att genomföra den enligt Kerstins förslag. Information har gått ur till 
grenledarna om att budgeten ska vara inne den 31 januari för 
styrelsebeslut i mitten av februari och fastställande på årsmötet i mars. 
Kerstin skickar ut underlag till grenledarna så snart de ekonomiska 
rapporterna per 31/12 finns tillgängliga efter årsskiftet. 
 


 


 


 


5 Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket 


Föreningsrådet 
Föreningsrådet är uppsagda från lokalerna i Larsberg. Vårt kansli måste 
vara utrymt senast den 15 juni 2022. Föreningsgårdens verksamhet 
kommer att upphöra och vi måste hitta ett alternativ till kansliet. 
Ett extra medlemsmöte för Föreningsrådet kommer att hållas den 16 
december på Föreningsgården där vi kommer att ha representanter. 
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6 Riks och region 


Friluftsfrämjandet har en ny generalsekreterare. Hennes namn är 
Kristina Ljungros och hon kommer närmast från Astma och- 
Allergiförbundet. 


Patrik deltog i extra regionsstämma 23/11. Där tog man beslut om 


verksamhetsplan och budget 2022 – 2024 för att harmonisera med Riks 
nya 3-årsmodell. 


Patrik och Susanne deltog i G1000- mötet som också var digitalt i år. 
Seminarier bla om hur man använder webben och hur locka ideella 
ledare. 


 


7 Årsmöte 2022 


Beslutades att årsmötet ska hållas tisdagen den 15 mars kl 19.00.  


Tanken är att vara på Utsikten och att starta med mingel kl 18.30..   


 


8 Rapport från grenarna 


Utförsåkning/Freeskiers: 
Försäsongsträning pågår med diverse aktiviteter både för ungdomarna 
och för vuxengrupp. Familjeresa till Säfsen planerad till helg i januari. 
Helgskidskolan nästintill fullbokad. 
Tillverkning av snö i full gång tack vare det kalla vädret. 
 
Vildmarksäventyr (Strövare/Frilufsare/TVM): 
En ny grupp som haft två träffar. 
 
Vandring: 
Vandringsledarna har haft planeringsmöte med Kerstin.  
Tyvärr kommer Karin Strid att sluta som vandringsledare efter den 
planerade vandringen i januari. 
 
Sommar och vinterfjäll:  
De båda vinterturerna är fullbokade. 
 
Kajak: 
Patrik har haft möte med kajakledarna. Verksamheten har i princip legat 
nere under 2021. Planen är nu att i vår/sommar ordna prova på 
paddlingar samt en dagspaddling.  
Erik Asp beslutades utses till ny grenledare för kajak. 
 
Långfärdsskridsko: 
Grenen har haft uppstartsmöte med alla ledare. 
En kurs kommer att hållas vilken är fullbokad. Första turen planerad till 2 
januari och turschema lagt för säsongen. 
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I Ur och Skur: 
Filmen om Mulleborg premiärvisades den 4 november på 
Föreningsgården. I ur och skurpersonal kommer att se den vid senare 
tillfälle och en länk till filmen kommer att läggas ut på hemsidan. 
 
Håll i hälsan (Vattengymnastik): 
Inbjudan till vårterminen 2022 går snart ut till de som varit med tidigare. 
Tiden är flyttad från kl 19 till kl 20 på torsdagar. Eftersom kommunen lagt 
ner sin vattenaerobics i Gångsätrahallen hoppas vi på en del nya 
deltagare. 
 
Internationella barn- och ungdomsverksamhet: 
Inget att rapportera. 
 
Bytesmarknad: 
Inget att rapportera 
 
Barnskridskor: 
Inget att rapportera. 
 


9 Ledarvård 


Rapport från gruppen: Ledarvårdsgruppen (Annika Bruno och Ingela) 
föreslår uppstartsmöte på Hustegaholm den 5 sept 2022, inbjudan till 
föreläsning av om friluftsmat under april och ytterligare en föreläsning i 
höst samt eventuell prova på vattengympa under våren. När HLR-
kurserna kan göras irl kommer en sådan att anordnas. 


Det är mycket välkommet om någon ytterligare vill vara med i gruppen. 


 


 


10 
Kommunikation/Nyhetsbrev 


Nästa Nyhetsbrev bör gå ut i början av februari.  


Susanne tipsade om de digitala kurser som ligger på Friluftsfrämjandets 
hemsida, bla i kommunikation via sociala medier. 


 


 


11 Mötet avslutas samt nästa möte 


Nästa styrelsemöte bokades till tisdagen den 15 februari kl 19, på 
Utsikten.  


 


 


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 
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. 
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Vid protokollet:     Ordförande: 
 
 
 
Elisabet Holtz      Patrik Blomquist 
 
Justeras:      Justeras: 
 
 
 
Susanne Gren      Cecilia Bolinder 
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