
 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte nr. 9  2022-02-09 

Styrelsemöte, Friluftsfrämjandet Region Öst  

Plats: Via Teams 

Närvarande:  

Karin Gustafsson, ordförande 

Klas Qvarnström, kassör 

Elin Rydin, ledamot 

Louise Ferm, ledamot 

Peter Lindström, ledamot  

Lars Hermansson, ledamot  

Agnes Claesson, ledamot 

Hanna Styrbjörn, ledamot (från § 101) 

Louise Hammerin, adjungerad 

 

 

§ 
98 Mötet öppnas 

99 Val av justerare: Louise Ferm 

100 Godkännande av dagordning  

101 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna 

102 Rapporter 

- RO/Nationell planeringskonferens  

Konferensen innehöll bl. a: omvärldsanalys, invärldsanalys kopplat till statistik, genomgång 

av strategi 2030, ekonomisk rapport per region och diskussion kring kommande 

verksamhetsplan i förhållande till Friluftsfrämjandets gemensamma mål.  

- Ekonomi   

Preliminär prognos ekonomiskt utfall per den 31/12-201 presenteras. Ett överskott större än 

budget framförallt p.g.a. ökade medlemsintäkter och intäkter från regioner i förhållande till 

budget, minskade kostnader p.g.a. inställda/omställda aktiviteter i och med covid-19.   

- Kontor  

* En serie med morgonföreläsningar "Samhällsplanering för en god folkhälsa" genomförs 

tillsammans med länsstyrelsen och regionen i Kalmar län. Senaste temat var Häng med oss 

ut - friluftsliv som metod mot psykisk ohälsa.  
* Projekt Activate. I Klockaretorpet genomfördes i helgen en skridskoaktivitet för 

föreningsovana familjer. I Motala har projektet skjutit på starten p.g.a. restriktionerna. 

Involverade ledare från Borensberg fortsätter vara aktiva i projektet.   

* Paraskidskola. Regionen tillsammans med region Mälardalen bjöd in lokalavdelningar med 



 
skidverksamhet till en informationsträff om satsningen paraskidskola för att starta igång 

utveckling av verksamheten.  

- Utbildningar 

Majoriteten av alla utbildningar finns på publicerade webben för kommande år.  

Ett antal fördjupningsdagar för Realgymnasiet har genomförts. Vecka 6 genomförs utbildning 
1 skidor.   

103 Verksamhetsberättelse 2021 
Tillägg till utkast av verksamhetsberättelsen: Friluftsmiljö.  

104 Nätverk Närke (träff 17/2) 
Regionen har bjudit in lokalavdelningarna i Närke (Örebro, Lindesberg, Kumla, Karlskoga, 
Hällefors) till ett förutsättningslöst teamsmöte. Peter närvarar på mötet och arbetar vidare 
med frågan.   

105 Ordförandeträff (21/3) 
Ny ordförandeträff, förslag på agenda punkter: Lokalavdelningar kan nominera 
utbildningsledare, Studiefrämjandets medverkan.  

106 Regionstämma, fysisk alt. digital (23/4) 
Styrelsen beslutar att hålla regionstämman fysiskt i Jönköping 23/4 kl. 10:00-16:00. Utöver 
stämman bör det vara ett innehållsrikt program som ger ett mervärde för deltagaren. 
Förutsättningarna att vara på Öxnegården har ändrats, Kvarteret Ödlan i Jönköping är nytt 
förslag på plats.  
 
107 Profilplagg till utbildningsledare 
Styrelsen beslutar att köpa in ett profilplagg som sommargåva till alla utbildningsledare i 
regionen.  

108 Övrigt 
* Information om aktuell händelse ang. en olämplig tweet. 
* Isabergs Stiftelsen: Styrelsen beslutar att Friluftsfrämjandets representant i Isabergs 
Stiftelsen ska sitta max 2 mandatperioder.  

109 Nästa möte 
Fysiskträff 27/3 i Jönköping 

 
110 Mötet avslutas  
Ordförande tackar och avslutar mötet.  

Justeras                                 Mötesordförande Vid protokollet         

                      

Louise Ferm   Karin Gustafsson Louise Hammerin 
Justerare  Ordförande   Mötessekreterare 


