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Protokoll Regionstämma  
Friluftsfrämjandet Region Öst    Teams 2021-10-16 
 
 
§ 
1 Stämmans öppnande  

Regionordförande Karin Gustafsson hälsar välkommen och förklarar Regionstämman i 
Friluftsfrämjandet Region Öst öppnad.   

 
2 Upprop och fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 14 digitalt inloggade och röstberättigande ombud.  
 

3 Val av ordförande för stämman 
Regionstämman beslutar att välja Karin Gustafsson, regionordförande, till 
mötesordförande för stämman. 

 
4 Val av sekreterare för stämman 

Regionstämman beslutar att välja Louise Hammerin, regionkontoret, till sekreterare för 
stämman.  

 
5 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad 

Kallelse till stämman sändes den 19 augusti 2021 till alla lokalavdelningars styrelser. 
Enligt stadgarna ska kallelse till stämman ske senast fyra veckor innan stämman.  
Regionstämman beslutar att förklara stämman i stadgeenlig ordning kallad.   

 
6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Regionstämman beslutar att välja Agnes Claesson, Vetlanda och Louise Ferm, 
Borensberg till justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 

7 Val av rösträknare 
Regionstämman beslutar att välja Agnes Claesson, Vetlanda och Louise Ferm, 
Borensberg till rösträknare. 

 
8 Godkännande av dagordning 

Regionstämman beslutar att anta föreslagen dagordning.  

 
9. Fastställande av övergripande 3-årig verksamhets- och budgetplan 

Karin Gustafsson, regionordförande, föredrar den 3-åriga verksamhetsplanen för 2022-
2024. 
 
Stämman för en dialog om hur nuläget upplevs kring utomhuspedagogik i förskola och 
skola. Samt antal ledarkompetenser som utbildats inom Region Öst innan pandemin för 
att få jämförelsesiffror till den 3-åriga planen. 
 
Stämman beslutar att godkänna och fastställa den 3-åriga verksamhetsplanen för 2022-
2024.   
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Klas Qvarnström, regionens kassör, föredrar den 3-åriga budgetplanen för 2022-2024.  
 
Frågor kring kostnader för utbildningsteam, minskade intäkter för nationell 
utbildningsadministration och minskade lönekostnader i samband med minskad 
tjänstgöringsgrad för personal uppkommer under stämman.   
 
Stämman beslutar att godkänna och fastställa den 3-åriga budgeten för 2022-2024.   

 
10. Övrig punkt – valberedning 

Region Öst söker två kandidater till valberedningen. Regionordförande uppmuntrar alla        
deltagare på stämman att undersöka vilka potentiella kandidater som kan finnas i 
respektive lokalavdelning.  
 

11. Regionstämmans avslutande 
Stämmans ordförande, Karin Gustafsson, tackar och förklarar stämman avslutad. 
 

 
 
 
 
 
Jönköping 2021-10-16 
 
 
 
Justeras  Justeras         Justeras  Vid protokollet 
 
 
 
Karin Gustafsson Louise Ferm         Agnes Claesson Louise Hammerin 
Stämmoordförande Justerare         Justerare  Stämmosekreterare  


