
Protokoll fört vid Friluftsfrämjandets styrelsemöte 2019-11-13 

 
Närvarande:  Charlotte Thorstensson, Birgitta Wennersten Holt, Roger Holt, Urban Larsson, 

Evis Persson (suppleant för Tina Asplund) 
 
Plats:  Hos Holts på Långgatan 26 
 
Numreringen av punkterna sker löpande under året utifrån revisors önskemål, då det gör det 
lättare att se att inga protokoll saknas. 
 
 

§11. Mötets öppnande 

Föregående mötes protokoll återfanns inte. Tas upp igen vid nästa styrelse-
möte för genomgång och godkännande. 

 
 

§12. Björkvallen och föreningslokalen på Stora vintergatan. 

En eventuell framtida försäljning av Björkvallen diskuterades. Då det inte finns 

några aktuella planer på vad pengarna skulle kunna investeras i beslutades att 

vallen behålls tills vidare. 

 Argument för att behålla Björkvallen:  

o Skogen är en ekonomisk resurs för lokalavdelningen. Lokalavdel-

ningen äger vallen. 

o Den kostar inget i drift och underhåll för närvarande. 

 Argument för att sälja Björkvallen: 

o Vallen nyttjas inte. Skulle kunna glädja någon annan. 

Även beslut om att lokalen på Stora vintergatan behålls tills vidare. Föreningen 

har en hel del materiel där som annars skulle behöva förvaras någon annan 

stans. Kostnaden är försvarbar tack vare föreningsbidrag från kommunen. 

 

§13. Fjällnässtugorna 

 Hyrorna måste höjas inför nästa säsong, kostnaderna har ökat med 20 %. För-

slaget är att även höja hyran med ca 20 %. Roger och Birgitta kollar upp omgi-

vande stugors prissättning och har sedan styrelsen förtroende att fastslå de 

nya beloppen som ska gälla fr.o.m. v. 20/2020 (2020-05-10) för sommarsä-

songen och fr.om. v. 49/2020 (2020-11-29) för vintersäsongen.  

 Wessel har gått i pension och har därför sagt upp plogningen av parkeringen i 

Fjällnäs och hänvisar till nya utförare av plogtjänster. Roger har pratat med 

firman som heter Snömakarna och har avtalat med dem.  



 Vi resonerade om stugan behöver marknadsföras. Vilka kanaler kan använ-

das? Reportage? Friluftsfrämjandets tidning? Ljusdals-Posten? Andra sociala 

medier? Hemsidan? 

 

§14. Ny ordförande inför 2020 

Charlotte meddelar att hon inte ställer upp för omval vid årsmötet i mars 2020, 

varken som ordförande eller till styrelsen i övrigt. 

§15. Verksamhet framöver 

Kajevall och skidskola 

 Vi räknar med att skidskolan ligger i träda även i vinter då vi inte hört nå-

got nytt från kommunen om att de kommer att hålla anläggningen öppen. 

Vi håller tummarna för vintern 2021, eftersom Arbetsmarknadsenheten 

uppgivit att de är intresserade av att driva Kajevall. 

 Olle i Koldemoåsen inbjuder intresserade skidledare att hjälpa till i Arbrå. 

Vårlunken 

 Diskussion om vårlunken ska genomföras. Mötet beslutar att försöka ge-

nomföra aktiviteten även i år. Tina som ansvarar för Hedsta/Letsbo har 

uppgett att hon är intresserad att köra sin del.  

 Strukturen under 2019 var enligt följande och blir vid genomförande 

samma för 2020: 

o Start första söndagen i maj och avslut tre veckor senare, fjärde sön-

dagen i maj, totalt 10 tillfällen.  

o Urban ansvarar för att ordna funktionärer till Måga. Tina ansvarar 

för funktionärer till Hedsta/Letsbo. 

o Inköp av vinster i form av kaffe och lotter samt lottringar samord-

nas. 

 

§16. Mötet  avslutades 

Överenskommelse att detta protokoll läggs upp på hemsidan och skickas till 

samtliga medlemmar med ett brev om att lokalavdelningen behöver fler aktiva 

till styrelsen och som ledare. 

Nästa möte planeras till mitten av februari med förberedelser inför årsmötet. 

 
 
 
Charlotte Thorstensson  Urban Larsson 
 
Ordförande  Sekreterare 


