
 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte nr. 2   2022-07-06 

Plats: Teams 

Närvarande: 
Karin Gustafsson, ordförande 
Hanna Styrbjörn, ledamot 
Klas Qvarnström, kassör 
Agnes Claesson, ledamot  
Lars Hermansson, ledamot från § 25 
Louise Hammerin, adjungerad 

Frånvarande: 
Louise Ferm, ledamot 
 

§ 
18 Mötet öppnas 

19 Val av justerare: Hanna Styrbjörn 

20 Godkännande av dagordning  

21 Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna 

22 Rapporter 

- RO- möte 

Hanna deltog på fysiskt RO-möte som vice ordförande. Positivt att få träffas över regionerna. 

Friluftsfrämjandets GS Kristina Ljungros presenterade satsningen Krisvis och diskussion om 

organisationsstruktur fördes. 

 

- Årsstämma 

Årsstämman genomfördes digitalt. Flera personer från styrelsen medverkade.  

 

- Ekonomi 

Ekonomirapport per den 31/5-2022 presenterades.  

 

- Kontor  

Rekryteringsprocessen gällande tjänsten som utbildningssamordnare fortgår.  

Louise har beviljats tjänstledigt på heltid för fortsatt arbete på riksorganisationen till juni 2023. 

Ambitionen är att Åsa fortsätter vikariera för Louise.   

 

- Utbildningar  

Regionen har fram till mötets datum genomfört 145 utbildningsplatser (mål 2022, 280 



 
platser).  

 

- Activate 

Vårterminen 2022 avslutad, planering för höstterminen 2022 klar. Projektet planerar att delta 

i Natt i naturen den 3/9. 2023 utökas projektet till fler orter inom Norrköping och Motala 

kommun. Friluftsfrämjandet kommer att ha verksamhet på de orter där resurser finns.   

23 Representanter Isabergs stiftelsen   

Ledamot – styrelsen har tidigare beslutat att välja Lars Hermansson 

Ledamot suppleant – styrelsen beslutar att välja Esbjörn Peterson 

Lekmannarevisor – styrelsen beslutar att tillfråga Caroline Ekehage  

Lekmannarevisor suppleant – styrelsen beslutar att välja Agnes Claesson  

24 Ledarsatsning 2022 (återstart Corona) 

Regionen har fått ekonomiska medel via Riksorganisationen från Svenskt Friluftsliv för en 

utökad ledsatsning 2022. Styrelsen beslutar att följande ska inkluderas i satsningen: 

- Ledarutbildningar subventioneras med 1000 kr/deltagare för lokalavdelningar inom 

regionen, subventioneringen gäller oavsett vilken region ledaren utbildas inom.  

- En överlämningsperiod/parallellgående period för tjänsten som utbildningssamordnare. 

- Utbildning för utbildningsledare. 

- Träff för utbildningsledare.  

- Profiltröja till utbildningsledare.  

- Eventuella extra insatser för satsningen Activate och paraskidåkning.  

25 Arvode utbildningsledare  
Styrelsen beslutar att höja arvodet för utbildningsledare till 750 kr/dag, höjningen gäller från 
den 1/6-2022. Arvodet avser heldag oavsett tidsåtgång.  

26 Ordförandeträff (13/6)  
10 ordförande anmäla. Karin och kontoret sätter en agenda för träffen utifrån önskemål från 
lokalavdelningar och styrelsens tankar.  

27 Träff/fortbildning för utbildningsledare   
En verksamhetsöverskidande fortbildningshelg för utbildningsledare med övernattning. 
Förslag på datum 1-2 oktober. Kontoret arbetar vidare med ett upplägg.  

28 Ansvarsfördelning kontor – styrelse  
Se bilaga. 

29 Övrigt 
- Status profiltröjor till utbildningsledare. Storlekar är sammanställda från Region Öst och 
Mitt, beställning ska göras. Offert på två alternativa tryck av ordet utbildningsledare.  

30 Nästa möte 
Fysiskt möte 20-21 augusti.  
 
131 Mötet avslutas 
Ordförande tackar och avslutar mötet.  



 

Justeras                                 Mötesordförande Vid protokollet         

                      

Hanna Styrbjörn Karin Gustafsson Louise Hammerin 
Justerare  Ordförande   Mötessekreterare 

 


