
Protokoll styrelsemöte Nr 4, Region Öst Datum: 2017-01-30

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Matilda 
Andersson, Lars Hermansson, Lisa Örtbrant, Louise Hammerin, Eva 
Karlsson.

Frånvarande: Esbjörn Peterson, Julia Lernman.

Plats: Skype

§
36. Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

37. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg § 41m) www.skiforall.se.

38. Val av justerare 
Håkan Eriksson väljs till justerare.

39. Föregående mötesprotokoll
Godkänns och lägges till handlingarna.

40. Beslut sedan förra mötet
Inga beslut sedan förra mötet.

41. Rapporter/Avstämningar
a) RO-möte Idre
Anders rapporterar punkter ifrån RO-möte i Idre. Regionernas 
verksamhetsplansarbete, utbildningsorganisationen, allemansrättsprojektet, 
ledarveckan sommar 2017, motion ifrån region Norr gällande fjälledarkrav, 
beslutanderätt för RO-gruppen. Vision- och strategimöte, Friluftsfrämjandet 
2025-2030. 
b) Friluftsakademin
Rekrytering för en projektanställning på ett år för arbete med Friluftsakademin 
är i full gång. Ett inriktningsbeslut gällande Friluftsakademin ska fattas på Riks 
Årsstämma 2017.
c) Ekonomi
Punkten skjuts till nästa möte. 
d) Verksamhetsplan/Budget 2017
Arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget pågår. Eva skickar förslag 
på material till verksamhetsplanen till berörda i styrelsen. 
e) Allemansrättsprojektet
Förstudie gjord tillsammans med Studiefrämjandet. Olika testversioner i 
projektet, kortlek, kretsloppsduk och case ska redovisas för bedömning av 
vilka delar projektet går vidare med.
f) Regionstämma
Lisa redogör för ett planerat program den 21-23 april i Visby. Regionkontoret 
skickar ut en inbjudan i kommande vecka.
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g) VU
Samordningsgrupp Ung har haft fysisk träff och arbetar på framåt.
Eva redogör för de strategiska projekt som är på gång i Friluftsfrämjandet. 
Regionen inväntar besked ifrån Postkodlotteriet gällande partnerskapsprojekt 
tillsammans med Astma och allergiförbundet. SkiCamp projektet är avslutat, 
verksamheten löper vidare som en ordinarie del i regionen.
Familjen Kamprad Stiftelse har beviljat regionen 110 000 kronor för projekt 
Må bra i Naturen, verksamhet för äldre med fokus på Öxnegården. 
h) Regionkontoret
Anna Kim-Andersson är igång sedan 1/12 som kommunikatör. Linda Staaf 
avslutade sin anställning 31/12, men färdigställer bokslutet för 2016. 
Bokföringstjänst kommer från årsskiftet köpas utav Smålandsidrotten.
i) Marknadsföring – profilkläder till regionkontoret
Inventering av kontorets personalkläder. 
j) Valberedning – ombud Riks årsstämma
Medskick till valberedningen, styrselen söker en kandidat med barnprofil, 
gärna från Gotland. Till årsstämman kan Håkan, Klas, Matilda och Anders 
vara ombud. Lars och Lisa vet ej ännu.
k) Skogsmulle 60 år
Regionens roll är att sprida information om material etc. i samband med 
firandet som kommer att vara fokuserat till hösten 2017. Riks arbetar fram 
aktuellt material. 
l) Friluftsfrämjandet 125 år
Se § 41k.
m) www.skiforall.se
En del i SkiCamp projektet var att skapa en externwebbsida som visar 
tillgänglighet på skidanläggningar i Sverige. Webbsidan, skiforall.se är klar 
och ska nu lanseras, dels via Tomas Fogdö som en typ av ambassadör för 
sidan, dels genom utskick av pressmeddelande i samverkan med riks. 

42. Utbildningar
a) Genomförda
Sälen alpint, intro 26 deltagare, clinic skidor 13 deltagare, intro snowboard 3 
deltagare, clinic snowboard 5 deltagare, guidad åkning 3 deltagare. Utbildning 
1 skidor 8 deltagare. 

Idre alpint, utbildning. 1 skidor 23 deltagare, utbildning. 2 skidor 7 deltagare, 
utbildning . 1 snowboard 10 deltagare. 

Långfärdskridskoutbildning i Östergötland 5 deltagare. 

b) Planerade
Barnutbilning 17-19 mars i Rimforsa.
Barnutbilning 7-9 april i Växjö.
Barnutbildning i maj i Kalmar.

Kajakfortbilning – inför utbildning 2.

43. Skrivelser
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a) Inkommande
Föreningsbidrag ifrån Region Östergötland, treårig överrenskommelse med 
150 000 kronor/år.
b) Utgående
Pressmeddelande i Östergötland gällande medlemsökning hos vissa 
lokalavdelningar i länet.

44. Övriga frågor

45. Nästa möte
3-4 mars fysiskt möte i Jönköping.

46. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet. 

Jönköping 2017-01-30

Mötesordförande Justerare Mötessekreterare

Anders Ohlsson Håkan Eriksson Louise Hammerin
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