
 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte nr. 11   2022-03-27 

Plats: Jönköping 

Närvarande: 
Karin Gustafsson, ordförande 
Hanna Styrbjörn, ledamot 
Klas Qvarnström, kassör 
Elin Rydin, ledamot 
Agnes Claesson, ledamot  
Lars Hermansson, ledamot  
Nina Svenman, adjungerad 
Hans-Åke Antonsson, adjungerad 
Louise Hammerin, adjungerad 

Frånvarande: 
Louise Ferm, ledamot 
Peter Lindström, ledamot 

§ 
118 Mötet öppnas 

119 Val av justerare: Hanna Styrbjörn 

120 Godkännande av dagordning  

121 Föregående mötesprotokoll 

122 Rapporter 

- RO 

Riksorganisationen ser över IT-säkerheten för Friluftsfrämjandet.  

Antal utbildningsplatser enligt övergripande verksamhetsplan 2022-2024 gäller fortsatt. 

Beslutad 3-årig verksamhetsplan ska konkretiseras till 1-årig handlingsplan. Budget 2022 

kan revideras och redovisas på regionstämman, beslut om 3-årig budget taget på extra 

stämman. Till regionstämman kommer en representant från rikskontoret och en från 

riksstyrelsen. 

Regionen ska utse två personer som ska ansvara för Skogsmulle i förskolan, Karin har 

lämnat förslag på Lisa Örtbrant och Nina Svenman.  

Till Friluftsakademin styrgrupp föreslår Region Öst: Karin Gustafsson.  

 

- ACÖM 

Region Öst och Region Mitt har gemensamt diskuterat milersättning till ideella personer, 

inriktningen är att ersättningen fram till sommaren fortsatt bör vara enligt Skatteverkets 

skattefria schablonbelopp.  

 



 
- Ordförandekonferens  

Ordförandekonferens via Teams Q1 2022, 10 deltanade ordföranden. Studiefrämjandet 

deltog och visade på möjligheter till ökad samverkan.  

 

- Träff Örebro län 

Träff via Teams. Inbjudna lokalavdelningar: Lindesberg, Hällefors, Kumla, Karlskoga. 

Samverkan Kumla och Örebro. Örebro och Kumla deltog.  

 

- Ekonomi   

Regionbidrag år 2022 utbetalt från de flesta av bidragsgivarna Kalmar, Örebro, Östergötland 

och hälften från Jönköpings län. Per den 28/2 resulterar i ett prel. resultat 251 259 kr. 

 

- Kontor  

Försiktigt återgång till de gemensamma kontorslokalerna efter pandemin. Ansökan till 

tjänsten som utbildningssamordnare publiceras inom kort. Pågående extra satsningar, 

paraskidskola, samverkan med CGI.  

 

- Utbildningar 

Vi befinner oss nu i skiftet från vinter- till sommarsäsong, se bilaga 1. 

De skillnaderna som finns mellan arvode på externa utbildningar (Real) och 

medlemsutbildningar behöver diskuteras vidare så de inte hamnar i en konkurrenssituation. 

Karin kontaktar Realgymnasiet i frågan om ett gemensamt avtal.   

 

123 Återstart Corona  

Svenskt Friluftsliv har beviljat Friluftsfrämjandet medel för återstart efter corona. Viss del av 

dessa finansiella medel tillfaller troligtvis regionerna. Under förutsättningar att Region Öst 

beviljas medel ska dessa enligt styrelsens gemensamma uppfattning primärt användas till 

att:  

- Subventionera ledarutbildningar för lokalavdelningar inom regionen under 2022 

- Arvodera en utbildningsledare för arbete med alpina ledarutbildningar, max 100 h (enligt 

summan antagen av regionstämman 2021) 

- Förlänga nuvarande utbildningssamordnares tjänst för en längre tids överlämning till senast 

31 december 2022 

 

124 Regionstämman, handlingar 

- Verksamhetsberättelse 2021, godkännes av styrelsen 

- Årsredovisning 2021, kommer att skickas ut för digital signeringsrunda 

 

- Handlingsplan 2022, godkänns av styrelsen (tillägg kommande utbildningsplatser för vissa 

verksamhetsgrenar)  

- Budget 2022, godkänns av styrelsen  

 



 
Fler representanter till regionens valberedningen behövs.  

125 Riks Årsstämma 
Digital 21 maj, Region Öst har 10 ombud. 

Karin, Hanna, Agnes, Klas och Elin (ungdom) kan delta. Niklas Jinnerstrand och Hasse 
Widell ska tillfrågas. Peter och Louise från styrelsen ska även tillfrågas. Louise H kan delta 
som tjänsteperson.  

126 Studiefrämjandets årsmöten, representanter  
Östergötlands årsmöte 25 april kl.18 digitalt – Karin deltar 
Småland-Gotland årsmöte 20 april kl. 18 digitalt – Klas & Hanna deltar 
Örebro-Värmland kallelse har inte inkommit  

127 Activate – tillsammans för en aktiv fritid  
Åsa Jonsson aktivitetsledare för samverkansprojektet med RF-SISU och Studiefrämjandet i 
Östergötland redogör på satsningen. Projektet är inne på halvtid och verksamheten har 
dragit igång ordentligt efter pandemiperioden. Period 1 är nu avslutat i Norrköping 
(Klockaretorpet) & i Motala (Charlottenborg). Period två startar inom kort. Norrköping och 
Borensbergs lokalavdelningar är aktiva inom projektet med bl a ledare. Nästa steg är att 
utöka verksamheten till ytterligare en ort i Östergötland, diskussion om det pågår i 
styrgruppen för projektet.  

128 Västbo lokalavdelning 
Information: Västbo lokalavdelning arbetar för nedläggning av sin lokalavdelning.  

129 Övrigt 
- Hjälp till Ukraina (försiktighet att beakta vid ev. tillförsel av ekonomiska medel vid hantering 
av flyktingfrågan utan att avstå att hjälpa till)  
- Kontaktperson för Kalmar län (regionen och länsstyrelsen). Alternativ 1 Hans-Åke tar 
kontakt med lokala personer för att hitta en ersättare. Alternativ 2 Hanna Styrbjörn.    
- Isaberg stiftelsen. Ny representant från Friluftsfrämjandet vid ny mandatperiod årsskiftet 
2022/2023.  

130 Nästa möte 
Konstituerande styrelsemöte 23/4 i samband med regionstämman. 
 
 
131 Mötet avslutas  
Ordförande tackar och avslutar mötet.  

Justeras                                 Mötesordförande Vid protokollet         

                      

Hanna Styrbjörn Karin Gustafsson Louise Hammerin 
Justerare  Ordförande   Mötessekreterare 

 


