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6.1  Öppnande av mötet 

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

6.2  Godkännande av dagordning 

  Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen 

 

6.3 Val av justerare för mötet 

  Anna Frisén valdes att jämte ordförande och sekreterare justera dagens möte  

 

6.4  Föregående protokoll (nr 4 &5) 

  De preliminära protokollen finns inlagda både som filer i Teams och Dropbox.  

 

6.5 Rapporter 

 

6.5.1 Rapport från årsstämman 

 Hans inleder rapporteringen från lördagens årsstämma som för första gången någonsin 

skedde digitalt. Kanske var det en förklaring till att den lockat rekorddeltagande vad 

det gäller ombud. Stämman blev en maratonföreställning men fungerade bra tekniskt. 

Några frågeställningar vållande livliga och långvariga diskussioner. Därav den sena 

timmen innan stämman kunde avslutas. Övriga från styrelsen som medverkade som 

ombud var Alma, Malin och Dag.  

Hans Rengman X Dag Bränfeldt X  Malin Olin X 

Anna Frisén X Jim Lindvall  X Alma Melitshenko fr 

6.5.1 

X 

Sabina Sjöqvist fr 6.5.2 X Annie Sjöö  Anna Haglund X 
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6.5.2 Ekonomi dagsläget 

 Malin rapporterar att det inte finns något anmärkningsvärt att rapportera kring 

ekonomin. Anna H som ser det mesta passera instämmer. 

6.5.3 VL Rapport 

 Anna H har skickat ut sin rapport innan mötet. Rapporten har lästs av samtliga 

ledamöter. Anna kommenterar delar av rapporten. Inga förtydligande behövs.  

6.5.4. Alpint – rapport kring dagsläget/utvärderingsläget 

 Anna H har ägnat många timmar åt vår alpina verksamhet och har tillsammans med 

Malin drivit diskussionerna med det alpina teamet. Utvärdering av både ekonomi och 

verksamhetserfarenhet kommer förhoppningsvis presenteras på nästa styrelsemöte 

och skall då ha innefattat en avstämning på något sätt med teamet. 

6.5.5 Träffpunkterna – rapport kring framtida upplägg 

 Malin har tillsammans med Dag uppdraget att utvärdera frågan. Vi har involverat vår 

verksamhetsledare i frågan. Idén just nu är att behålla Träffpunkterna i någon form 

men att möjligen komplettera dem med någon form av verksamhetskonferens. Även 

denna fråga kommer att rapporteras av närmare i nästa möte. 

6.5.6 Munkalufsen 2020 – hur hanteras detta arrangemang 

 Hans rapporterar att detta arrangemang inte kommer att genomföras i år. Ingen LA är 

intresserad att driva frågan 2020. Det finns förhoppningar om att Munkalufsen 

kommer tillbaka 2021 med nya arrangörer. 

6.5.7 Corona – dagsläget 

 Inget särskilt att rapportera. FF Riks följer regelbundet FHM:s rekommendationer och 

har en löpande dialog med dem om vad vi bör göra. Helt klart har FF en viktig roll i att 

underlätta situationen med våra aktiviteter så länge vi sköter dem enligt FHM:s 

riktlinjer. 

 

6.6  Diskussion 

6.6.1 Länsstyrelsen – VG-region; Friluftsplan 

 En regional friluftsplan ska utarbetas av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Hans deltar i 

Länsstyrelsens regionala friluftsråd som kommer att ha rollen som referensgrupp. Det 

finns möjlighet för fler att delta i processen kring friluftsplanen. Vi beslutar oss för att 

tillfråga Jan Insulander som dels har uttryckt intresse för sådana här uppdrag och 

dessutom har lång erfarenhet av FF-arbete på alla nivåer. Anna H stämmer av med Jan. 

Dialog med intresserade LA bör också hållas för god förankring inom FF. 

6.6.2 Aktuella initiativ 

  Hans nämner nedanstående fem punkter som är initiativ från Riks och som på olika 

sätt kommunicerats ut i organisationen. Det är ju framför allt ärenden som skall hanteras på 

lokalavdelnings nivå men där vår uppgift i regionen som alltid är att stötta LA i deras arbete. 

Vi för diskussioner i styrelsen och delar varandras erfarenheter kring initiativen och någon 
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om hur vi själva i våra lokalavdelningar har tagit oss an frågorna. Men vi plockar även upp 

hur andra LA utanför vår egen region har tänkt. Allt för att ha en så öppen bild som möjligt. 

 

 Mulle i ny tappning 

 Ledarveckan 

 Kommunikationsstrategi – FB kommunikationsforum 

 4 månader på köpet – kampanj 

 Ett äventyr extra 

 

6.7  Beslutsärenden 

 Jan Insulander Mariestad utses till FF Region Västs representant i Viltförvaltnings-

delegationen Västra Götaland. 

 

6.8  Kommande möten 

 Tidpunkt för nästa möte, även det i Teams enligt nuvarande planering, är onsdag den 

17 juni kl. 19.00 

 

6.9  Övriga frågor 

 Jim ställer frågan kring Regionstyrelsens användning av Dropbox som nämnts flera 

gånger under mötet. Hans förtydligar att tidigare och delvis fortfarande finns de flesta 

digitala handlingar samlade i Dropbox men ambitionen är att flytta över allt till Teams. 

Det är ett jobb som pågår och där Hans och Anna H har huvudansvaret. Med tanke på 

den stora mängd handlingar som finns tar jobbet tid. Vi talar även om vikten att hitta 

ett lämpligt system, en struktur, som gör det möjligt att hitta i historiska dokument. 

 

6.10  Protokollets delgivning 

  Styrelsen beslutade att protokollet kan delges i sin helhet. 

 

6.11  Avslutande av mötet 

  Med ett tack till samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet. 

 

 

 

 

_______________ _______________ _______________ 

Dag Bränfeldt Hans Rengman Anna Frisén 

Sekreterare Ordförande Justerare 


