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Godkänt på styrelsemöte 210810 
 

Protokoll 
Styrelsemöte 02, 2021 

Region Väst 

 
Teams-möte 
Onsdag 24 februari 2021, kl. 18.00-20.03  
 

Deltagande 
Hans Rengman X Dag Bränfeldt X  Malin Olin X 

Anna Frisén X Jim Lindvall  X Alma Melitshenko X 

Sabina Sjöquist X Annie Sjöö  Anna Haglund X 

 
 

Dagordning  
 

2.1  Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2.2  Godkännande av dagordning 
Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen med de ändringar 
som presenterades. 

 

2.3  Val av justerare för mötet 
 Alma Melitshenko valdes att jämte ordförande och sekreterare justera dagens 
protokoll. 

 

2.4 Föregående protokoll (nr 1) 
Det preliminära protokollet från den 21 januari fastställdes och godkändes för 
publicering på hemsidan. 

  

2.5  Rapporter (korta) 

2.5.1  Ekonomi dagsläget 

Malin kommenterade kort den presenterade redovisningen. Inte så mycket att 
rapportera mer än en felkontering som ska rättas till. Läggs till handlingarna. 
 

2.5.2  VL-rapport 

Anna H gick kort igenom sin skriftliga rapport och kommenterade den enbart i vissa 
delar då alla deltagare i mötet tagit del av hennes rapport i förväg. Läggs därefter till 
handlingarna. 
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2.5.3  Corona-läget i allmänhet 

Nya riktlinjer har kommit från FHM idag men vad vi vet ännu inget som påverkar 
eller förändrar vår verksamhet på någon nivå. Vi följer riktlinjerna på alla nivåer i FF. 

 
 

2.5.4 Regional friluftsplan 

Hans rapporterar att Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett förslag till en 
regional handlingsplan för friluftslivet i länet, ett första steg att försöka ge en 
nulägesbild och samla vilka åtgärder som behövs för att förverkliga friluftspolitiken i 
länet. För att få en helhetsbild finns möjlighet att lämna synpunkter och 
kompletterande förslag senast den 31 mars. Hans representerar Friluftsfrämjandet 
tillsammans med Jan Insulander. 
 

2.5.5 Studiefrämjandet 
Meddelade idag i ett mail en del förändringar i sin verksamhet. Bland annat i deras 
möjlighet att köpa och sälja tjänster. Det senare inte minst för att undvika att bli en 
momspliktig organisation. Vidare påverkas de av att alltmer utbildningar blir digitala 
och inte fysiska. För vår del innebär förändringen att vi inte längre kan köpa en del 
av vår kursadministration som vi gjort. Vi har dock ett avtal med tre månaders 
uppsägning men från den sista maj måste vi hitta andra lösningar på detta. Anna H 
jobbar med den frågan. 

 

 

2.6  Diskussion 

2.6.1  Regionstämman 25/3 – vem gör vad 

En lite större lokal är bokad på Elite Plaza Hotell Hamngatan i Göteborg för presidiet 
(ordförande och sekreterare för mötet (samma som förra året), IT-support Niklas 
Bergström samt ordförande och sekreteraren i Regionstyrelsen). VL kommer att 
delta via länk som övriga deltagare. Malin kommer att föredra budget, Jim VB och 
Hans VP. Vi noterar att sista datum för att lämna motioner är den 4/3. Ännu finns 
ingen. Vi kommer överens om ett alternativt avstämningsmöte för planeringen till 
den 9 mars. Ordförande kallar vid behov. 

 

2.6.2 Verksamhetsplaneringskonferensen 31 januari – vad tar vi med? 
Vi som deltog i konferensen var nog rörande överens om att det var en givande sådan 
med konstruktiva diskussioner både i stor- och smågrupperna under dagen. Det är ännu 
ett aktuellt ämne som kommer att leva vidare och förändras över tid. 
Parentetiskt noteras Sabinas kommentar till ordförande i Riks styrelse som var i samma 
arbetsgrupp som henne under förmiddagen att om han tyckte att UNG-frågan skulle tas 
på allvar skulle den kanske vara med i Strategin 2030. Han lovade att se till det. Frågan 
kommer sannolikt även upp på det möte som regionens LA-Ordförande som Hans kallat 
till den 9 mars. Redan nu är 10 personer anmälda. 

 

2.7 Beslutsärenden 
 
2.7.1 Bokslut 

 Presenteras av Malin och antas av regionstyrelsen. 
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2.7.2  Budget 

 Presenteras av Malin och antas av regionstyrelsen. 
 
  

2.7.3  Nominering ledare för kursledarutbildning 
Anna H presenterar Linus Myrbäck, Mölnlycke LA som är väl förtrogen genom sitt 
ledaruppdrag i sin LA och som en som följer med i de utvecklingsdialoger som finns. 
Teamet behöver fler kursledare för att kunna sprida uppdragen inom sig och utgöra 
ett stöd till ledare i lokalavdelningarna. Regionstyrelsen finner Linus väl lämpad för 
att ingå i vårt regionala utbildningsteam och hälsar honom med glädje välkommen. 

 

2.7.4 Nominering representant Låglandsvandring 

 Regionstyrelsen beslutar att till Riks nominera Anders Sjökvist, LA Karlstad som 
representant för region väst i utvecklingsgrupp låglandsvandring. Vi hoppas genom 
vår nominering på en behövlig uppdatering av utbildningsplanen och en ökad 
samsyn kring verksamheten totalt. 

 

2.8 Kommande möten 

Teamsmöte 9/3 kl 18.00 som förberedelse inför årsmötet. 
 

2.9 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns. 

 

2.10 Protokollets delgivning 

   Styrelsen beslutade att protokollet kan delges sin helhet. 

 

2.11 Avslutande av möte 

 Med ett tack till samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet. 

 
 
 
 

_______________ _______________ _______________ 
Dag Bränfeldt Hans Rengman Alma Melitshenko 
Sekreterare Ordförande Justerare 


