
 

 

 

Protokoll 

Österåkers Friluftsfrämjande 

 

Styrelsemöte hemma hos Claes, 2016-08-31 

Närvarande: Hanna, Anders, Johann och Claes 

Protokollet skickas till styrelse, grenledare och suppleanter 

 

Mötet öppnades 

Mötesorförande Claes, mötessekreterare Claes 

Dagordning 

Sedvanlig dagordning 

Föregående Protokoll 

Föregående protokoll godkändes utan ändringar. 

Inkommen post och ärenden 

Robert S. kunde inte genomföra sin kajakkurs 2, betald av FFÖ. Beslut: 
FFÖ betalar ½ avgift för ny kajak 2 kurs. 

Beslutades att Claes sammankallar till ett möte för att ta fram förslag på 
ledarersättning och profilkläder. Grenledare och några ur styrelsen 
kallas. 

Utvärdering KD: Mycket god feed-back på vårt Base Camp consept på 
Kanalens Dag. Uppmarksammades med artikel i tidskriften ”Kanalen”. 



Många ledare deltog och mycket folk i campen. Väl förberett och 
genomfört. Beslut: Vi kör Base Camp även nästa år på KD. 

Rapportering av ekonomin 

Anders  kommer få tillgång till konton mm inom kort. Ingen redovisning 
under mötet. Claes och Hanna lämnade in utlägg till Anders. 

Beslut: Anders ordnar med förenings-swisch. 

Rapportering av periodens aktiviteter: 

KD avrapporterad i föregående punkt. 

Klätterverksamheten i Sporthallen har dragit igång. 

Planering av kommande aktiviteter 

Planering av SSiR, söndagen den 4 september, på Domarudden är på 
gång. 

Hanna fixar Instagram-kväll för intresserade ledare och 
styrelsefunktionärer. Återkommer om datum. 

Claes och Hanna fixar Hypotermi-kurs för medlemmar i slutet av 
oktober. 

Hanna (med Tobias) konttaktar Bergsidan för samarbete kring kurser 
mm. Få till en kurs för FFÖ till våren. 

Hanna kollar upp samarbete med Civilförsvaret och ”Hitta Vilse” i 
Hackstaskogen. Återrapporterar på nästa styrelsemöte. 

VI kommer att ha ledarträff (på Solbrännan) i slutet av november. Claes 
fixar. 

Ryggsäckstävling KD. Dagtursäck 4,6 kg, Topptursäck 10,3 kg 

Vinnare (från Facebook) blev Matilda Åkerblom, som vinner en plats på 
vår kommande Bäversafari. 



Ledarutbildning/Rekrytering 

Avhandlades inte. 

Kommunikation/Facebook etc 

Hemsidan nu uppdaterad med alla aktiviteter (gå in och kolla, 
imponerande!) 

Övrigt/Nästa möte 

Onsdagen den 12 oktober hemma hos Anders. 

 

Vid Protokollet      Justeras 

 

…………………………………………    …………………………………… 

Claes Tådne      Anders Flatow 

 

 

 

 

 

 

 


