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FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN 

Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm, friluftsframjandet.se 

 

 

Välkommen till Region Mälardalens regionstämma 2023! 
 
 

Tid: Söndagen den 23 april kl. 9:30 - 15:30 

Plats: Kärsögården, mellan Brommaplan och Drottningholm. Vägbeskrivning, se nedan. 

Anmälan:  Anmäl dig via Äventyrshanteraren, Region Mälardalen Regionstämman 2023 
 Senast den 30 mars behöver vi din anmälan 

 

 

Regionstämman är forumet där medlemmarna träffas för att diskutera och besluta om 

verksamhetens framtid. Regionstämman godkänner föregående års bokslut. Vi kommer att ta upp 

region Mälardalens handlingsplan1 för verksamheten under 2023 samt ev. budgetavvikelser. 

På regionstämma väljs regionstyrelsen som ska leda organisationen och en valberedning som ska ta 

fram lämpliga kandidater till styrelsen och övriga poster i organisationen.  

Du eller de ombud som representerar lokalavdelningen är viktiga! Försök fylla alla era 

ombudsplatser. Se bifogad lista på vilket antal representanter som lokalavdelningen förfogar över. 

Senast den 30 mars behöver vi din anmälan som du gör i Äventyrshanteraren. 

 

Program 

Vi startar med fika och sedan börjar årsmötesförhandlingarna. Vi äter vår lunch ute. Efter lunch 

kommer Aron Schoug att hålla en workshop med oss om att få bättre förståelse för ideella ledare och 

förtroendevaldas olika drivkrafter. Det kommer också att finnas tid till samtal och erfarenhetsutbyte. 

 

Motioner 

Om du har förslag till ärende som du vill ska behandlas vid regionstämman behöver regionstyrelsen 

få det senast tre veckor före stämman, d.v.s. senast den 31 mars. Lokalavdelningar och enskilda 

medlemmar i någon av regionens lokalavdelningar har möjlighet att skicka in förslag/motioner till 

regionstämman. Motion från enskild medlem skickas in genom medlemmens lokalavdelning och med 

LAs utlåtande till regionkontoret. Tips på hur du skriver en motion. 

 

Ombud till riksorganisationens årsstämma 

På regionstämman kommer regionens ombud till Riksorganisationens årsstämma att väljas. 

Nominera gärna personer till detta så snart som möjligt.  

Anmälan av ombud till årsstämman behöver ske senast den 10 april 2023. Det görs till 

elinor.nordquist@friluftsframjandet.se  

                                                           
1 Budget och verksamhetsplan för kommande tre år (2022–2024) beslutades på extra regionstämma i nov 2021, varför vi 
inte tar upp det under den här regionstämman. 
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FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN 
Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm, friluftsframjandet.se 

 

Handlingar 

Årsmöteshandlingar läggs ut på region Mälardalens hemsida senast den 31 mars samt skickas ut till 

anmälda deltagare senast den 31 mars 2023. 

 

Väl mött! 

Regionstyrelsen Mälardalen och Regionkontoret 

 

 

 

Hitta till Kärsögården 

 

Adress: Brostugans väg 13, Bromma 

 

Kollektivtrafik, Res i Stockholm. Tunnelbana till Brommaplan och sedan buss 176 eller 177 till 

Brostugan. Därifrån cirka 1 km promenad. 

 

https://www.friluftsframjandet.se/
https://sl.se/?mode=travelPlanner&origName=Brommaplan+%28Stockholm%29&origSiteId=9109&origPlaceId=QT0xQE89QnJvbW1hcGxhbiAoU3RvY2tob2xtKUBYPTE3OTM3ODY3QFk9NTkzMzgyOThAVT03NEBMPTMwMDEwOTEwOUBCPTFAcD0xNjczMTQ2ODE5QA%3D%3D&destName=Brostugan+%28Eker%C3%B6%29&destPlaceId=QT0xQE89QnJvc3R1Z2FuIChFa2Vyw7YpQFg9MTc5MDMwNTFAWT01OTMyNTg5M0BVPTc0QEw9MzAwMTAzMDI3QEI9MUBwPTE2NzMxNDY4MTlA&datetime=2023-04-23T09%3A45&searchForArrival=true&transportTypes=111

