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Protokoll 
Styrelsemöte 04, 2021 

Region Väst 

 
Teams-möte 
Tisdag 4 maj 2021, kl. 18.00-20.08  
 

Deltagande 
Hans Rengman X Dag Bränfeldt X  Malin Olin X 

Anna Frisén X Jim Lindvall  X Alma Melitshenko X 

Sabina Sjöquist X Anna Haglund X   

 
 

Dagordning  
 

4.1  Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

4.2  Godkännande av dagordning 
Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen med de justeringar 
och tillägg som föreslås. 

 

4.3  Val av justerare för mötet 
Sabina Sjöquist valdes att jämte ordförande och sekreterare justera dagens 
protokoll. 

 

4.4 Föregående protokoll (nr 2 och nr 3) 
Det preliminära protokollen från den 24 februari fastställdes och godkändes för 
publicering på hemsidan. Det preliminära protokollet från det konstituerande mötet 
den 25 mars fastställdes och godkändes för publicering på hemsidan. 

  

4.5  Rapporter (korta) 

4.5.1  Ekonomi dagsläget 
Malin kommenterar resultatrapporten. Nu har skiftet av revisionsbyrå till Guide 
Revision skett och alla rutiner kring bl.a. bankärenden är lösta. Malin och VL Anna har 
varit på revisionsbyrån för att diskutera ett gemensamt arbetssätt och rutiner. Utfallet 
fram till nu redovisas och kommenteras. Inget riktigt anmärkningsvärt eller avvikande 
så att det måste kommenteras mer än i kassörens redovisning. 
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4.5.2  VL-rapport 
Anna H kommenterade kort sin skriftliga rapport till styrelsen. Utbildningarna är 
igång. Två kajakkurser & en MTB-kurs har skjutits på till hösten. I övrigt löper det på 
enligt plan. Anna är särskilt nöjd med en digital valberedningsutbildning. Framför VL 
ligger nu arbetet att hitta ett sätt att lösa hanteringen av utbildningsadministration 
nu när inte Studiefrämjandet längre tar på sig det. VL, kassören och Anna F möts om 
detta i dagarna för att hitta fram till en bra lösning. 

 
4.5.3  Unga frågor 

Alma och Sabina rapporterar hur de jobbat med unga frågor. Att de skickat en enkät 
till samtliga lokalavdelningar för att inventera vilken verksamhet de har samt för att 
få tag i intresserade ungdomar som de kan jobba vidare med. Hur har de ännu inte 
bestämt. De har dessutom sett till att det finns både ett Instagram- och ett 
Facebookkonto för unga i Region Väst. Under dagens möte bestämmer vi dessutom 
att lägga till en sida på vår egen FF hemsida. 

 

4.5.4 Ordförande rapport 
Hans rapporterar initialt om den debattartikel som kommunikationsenheten på Riks 
tagit fram som de tänkt sig att GS, Riks ordförande och ordförandena i alla regioner 
skulle ställa sig bakom. Detta har väckt irritation i RO-gruppen för att man inte alls har 
fått vara med i utarbetandet av det hela som det utlovades i ett liknande ärende för ett 
år sedan. Dessutom uppfattas inte den presenterade texten som speciellt trevlig när vi 
försöker närma oss samarbetspartner. Regionstyrelsen har tagit del av skrivningen och 
har uttryckt sig samstämmigt med RO-ordförandena. Hans rapporterar vidare kort från 
Skogsstyrelsen Sektorsråd Syd där han sitter som representant för FF. Ny ersättare i 
rådet är Hans-Åke Antonsson som jobbar på FF:s Regionkontor Öst. Hans-Åke kommer 
att ta över hans roll framöver. Hans reflekterar även över Riks ”kampanj” med 
gratismånader för medlemsavgiften. Är det ett sätt att öka medlemstalet? Varför får vi 
lokalt och regionalt inte heller i detta någon förhandsinformation? Är det verkligen bra 
för verksamheten att göra så här? Hans rapporterar slutligen att Länsstyrelsen har 
redovisat remissvaren över en Regional Handlingsplan för Friluftslivet. Svaren redovisar 
skillnad i hur kommuner och organisationer upplever frågan. Remissvaren kommer att 
bearbetas och möjligen kommer en andra remissrunda. Vidare rapporteras att 
länsstyrelserna skall se över riksintressen för friluftslivet. Pilotlän i detta kommer att 
vara Västra Götaland och Västerbotten. Styrelsen kommenterar Hans rapport att man 
gärna ser att den presenteras skriftligt i underlaget innan i likhet med VL:s rapport. 
Skulle underlätta för oss att hänga med. 

 

4.5.5 Corona-läget i allmänhet 
 Inga ändringar i rekommendationer från FHM/Riks och inget särskilt att rapportera. 
 

4.5.6 Deltagande i Studiefrämjandets årsmöten 
Regionstyrelsen har varit representerade på Studiefrämjandets årsmöten. Hans 
deltog i Bohuslän Dals möte, Jim i Skaraborgs, Dag i Hallands och Alma var anmäld 
till Värmlands men förhindrades att närvara på grund av sjukdom. Vi delger 
varandra lite spridda erfarenheter från mötena. 
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4.5.7 Föreningen Härsjönäs lägergårds årsmöte 
I stadgarna för lägergården är det inskrivet att ägaren, Friluftsfrämjandet Region 
Väst skall vara representerade i styrelsen. Tidigare har Karin Meyer haft den rollen. 
Vid årsmötet den 8 april valdes Dag Bränfeldt in som ledamot och representant för 
regionstyrelsen. Dag redogjorde från årsmötet och berättade om en styrelse som 
kämpar med sin ekonomi på grund av ett försämrat bokningsläge pga pandemin. De 
sju föreningarna har blivit sex i och med att Öckerö FF dragit sig ur. Men det finns 
gott om visioner och planer för lägergårdens framtid. 

 
 

4.6  Diskussion 

4.6.1  Strategi 2030, 3-årig VP 
- Funderingar kring hur ska vi angripa vår långsiktiga planering? 
- Ledarutbildningar och volymer - Hur ska vi komma framåt? 
Dagens huvudpunkt var detta. Hur skall vi förhålla oss till strategin och hur lösa in det 
som krävs för att gå in i en treårig VP-process. Vi diskuterade det minst sagt 
omfångsrika dokumentet som producerats och som vi alla försökt ta del av och förstå. 
Vi utgår från att strategin kommer att antas i någon form vid kommande riksmöte och 
spekulerar lite om hur LA tänker kring det. Vår gissning och erfarenhet från våra egna 
LA är att ingen har som självändamål att växa vad gäller medlemsantalet. Däremot är 
nog alla angelägna att göra allt bättre verksamhet och på den vägen naturligt följer det 
med fler deltagare. Högre kvalitet på det vi gör ger fler medlemmar - vi är inte säker på 
att det blir detsamma genom att bara sikta på högre medlemstal. Vi funderar även på 
om vi som organisation klarar av att lösa all den utbildningsinsats på alla nivåer som 
Strategi 2030 kräver. Men detta är som sagt en fråga som vi lär återkomma till. Hans 
och Anna H arbetar vidare med frågan om när och hur extra årsmöte för att gå in i ett 
treårigt VP-system. Återkommer senast vid nästa styrelsemöte. 
 

 

4.7 Beslutsärenden 
 
4.7.1 Riksstämman 

- Ombud 
Region Väst har möjlighet att delta med 14 ombud vid Riksstämman. Vi har i 
dagsläget 8 intresseanmälda till platserna, fem ur regionstyrelsen och tre 
representanter för LA. Vi har ett inplanerat ombudsmöte i Teams måndag 10/4 för 
att i förväg kunna gå igenom dagordning och diskutera innehållet i riksmötet. 
 

  - Handlingar 
Samtliga handlingar inför Riksmötet finns inlagda i den skapade Teams-gruppen för 
Riksmötet men även i regionstyrelsens Teams-grupp. 
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4.7.2  Lokalavdelningar – sammanslagningar etc 

 Regionstyrelsen bekräftar avslutning av FF Hagfors. Föreningens 
upptagningsområde tillhör framöver FF Ekshärad. (Dessa föreningar finns i samma 
kommun). VU på Riks har tagit bort FF Hagfors ur Friluftsfrämjandets 
organisationsförteckning. FF Sörbygdens lokalavdelning sammanslagning med FF 
Munkedal är klar. VU på Riks har tagit bort FF Sörbygden ur Friluftsfrämjandets 
organisationsförteckning. Ytterligare några LA är långt framme i planeringen att 
avsluta och sammanslås med annan LA men detta är inte så långt framme att det är 
aktuellt för några beslut. 

 
  

4.7.3  Nominering ledare för kursledarutbildning 
Anna H presenterade 30 mars via mail till regionstyrelsen Malin Hedberg, Hammarö 
LA som kandidat till att få gå kursledarutbildning under våren 2021. Regionstyrelsen 
tog gemensamt beslut via mail att godkänna Malin till en utbildningsplats. Malin har 
stor erfarenhet som ledare inom barnverksamheten i och är trygg i 
Friluftsfrämjandets värderingar och metodik. Utbildningsteam 
Skogsmulle/Vildmarksäventyr har länge varit i behov av fler kursledare för att kunna 
möta lokalavdelningarnas utbildningsbehov. Regionstyrelsen hälsar Malin Hedberg 
välkommen till det regionala utbildningsteamet. 

 
  

4.8 Kommande möten 

Teamsmöte måndag 7 juni kl 18.00. 
 

4.9 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns. 

 

4.10 Protokollets delgivning 

   Styrelsen beslutade att protokollet kan delges sin helhet. 

 

4.11 Avslutande av möte 

 Med ett tack till samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet. 

 
 
 
 

_______________ _______________ _______________ 
Dag Bränfeldt Hans Rengman Sabina Sjöquist 
Sekreterare Ordförande Justerare 


