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Deltagande 

5.1  Öppnande av mötet 
  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

5.2  Godkännande av dagordning 
  Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen med de justeringar  
 och ;llägg som föreslås. 

5.3 Val av justerare för mötet 
    Jim Lindvall valdes a@ jämte ordförande och sekreterare justera dagens protokoll. 

5.4  Föregående protokoll (nr 4) 
  Det preliminära protokollet från den 4 maj fastställdes och godkändes för publicering  
 på hemsidan.  

5.5 Rapporter (korta) 

5.5.1 Ekonomi rapport 
 Malin kommenterar resultatrapporten. Kursverksamheten är bra igång vilket ger både 
plus och minus i kolumnerna. Vi har få@ lite mer bidrag än vi räknat med och har föga 

Hans Rengman x Dag Bränfeldt x Malin Olin x

Anna Frisén x Jim Lindvall x Alma Melitshenko fr p 5.5.2 x

Sabina Sjöquist x Anna Haglund x
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förvånande låga möteskostnader. Inget rik;gt anmärkningsvärt eller kraUigt avvikande 
så a@ det måste kommenteras mer. 

5.5.2 VL rapport 

 Anna H kommenterade kort sin tydliga och omfa@ande skriUliga rapport ;ll styrelsen 
och kommenterade korWa@at a@ hurra vad vi (jag) är bra. Inget behov av y@erligare 
förtydliganden. 

5.5.3. Unga frågor 
  Sabina rapporterade hur de jobbat med unga frågor. Planerat e@ digitalt ”fikagäng” den 

 15 juni förhoppningsvis följt av en fysiskt träff i september. Möjligen kommer de a@ ha  
 y@erligare e@ digitalt möte innan september beroende på uWallet i juni. Allt för a@  
  locka så många unga som möjligt ;ll delak;ghet. 

5.5.4 Ordförande rapport 
  Hans rapporterar a@ Klas Qvarnström, Region Öst utse@s ;ll ledamot i   
 Studiefrämjandets Förbundsstyrelse. Vidare a@ Maria Bäckman Studiefrämjandet  
 Fyrbodal eUer många år tjänst gå@ i pension. Vidare noterar han a@ en ny arvsfondslag  
 öppnar upp för a@ söka bidrag för personer äldre än 65. Kan vara bra för oss a@ känna  
 ;ll i samband med vårt VP arbete. Slutligen påminner han om möjligheten a@ använda  
 friskvårdsbidrag från arbetsgivaren för deltagande i våra äventyr. 

5.5.5 Corona-läget i allmänhet - det öppnar upp   
  En del ändringar i rekommenda;onerna från FHM/Riks gör a@ det som rubriken anger  
 lä@ar upp och ger oss mindre hinder för a@ erbjuda våra äventyr.  

5.5.6 Riksstämman 
  Å@a ombud var anmälda från Region Väst ;ll årets riksstämma. Lång diskussion kring  
 ledarfrågor var kanske det som dominerade stämman mest. Förvånansvärt var a@ det  
 var så lite diskussioner kring det som förväntades vara huvudpunkten; Strategin 2030.  
 En mindre justering av medlemsavgiUerna gjordes. Utöver själva stämman innehöll  
 dagarna även olika workshops. 

5.6  Diskussion 
5.6.1 Strategi 2030  
  Vår diskussion i ämnet var nog inte mer omfa@ande än den som förekom på  
 Riksstämman. Alla har tagit del av dokumentet och har det med sig i våra funderingar  
 kring kommande VP-arbete. 
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5.6.2 Treårig VP 
  Rubriker givna för vår diskussion var; 

- Funderingar kring vår långsik;ga planering? 
- Ledarutbildning och volymer - teori och prak;k 
- Årshjulet 
- Härsjönäs på lång sikt - tankestartare 
- Värdepapper på lång sikt - tankestartare…och så vidare… 
  Från diskussionerna noteras följande (utan sortering i vik;ghetsgrad). Vik;gt a@ få med 
 utbildningsteamens roll i arbetet. Vidare noteras a@ vi idag har mycket bä@re insyn i  
 vad som som görs och hur de tänker i de olika Utvecklingsgruppernas verksamhet. Det  
 underlä@ar. Vi behöver fler kursledare. Hur? Hur skall vi rikta de extrapengar som vi få@ 
 genom större andel av medlemsavgiUen ;ll lokalavdelningarna? Vi har himlls inte tagit  
 något särskilt beslut hur dessa pengar skall ny@jas. Mer sociala träffar som är mer på 
 kostade? Mer täckning av profilkläders kostnader? Vi avviker lite med en diskussion om 
 hur vi tar olika betalt för utbildningar i de olika regionerna och varför. Vi konstaterar  
 dessutom frankt a@ vi får de ledare för utbildning som LA levererar och kan inte på 
 verka det så mycket regionalt. 
  VL kommer vid midsommar;d a@ förse oss med e@ underlag för a@ ta sommaren på  
 oss a@ fundera över hur vi skall kunna planera för a@ lösa in uppdraget med treårig VP.  
 Vi förväntas lämna in synpunkter innan augus;mötet. 

5.7  Beslutsärenden 
5.7.1 Timarvodering för Utbildningsadministra;on 
  Vi beslutar a@ ;marvodera Ann-Sofie Nevalainen, ;digare Studiefrämjandet, för a@  
 lösa in uppdraget med a@ hantera vår utbildningsadministra;on ;ll och med sista  
 september. 

5.7.2 Lokalavdelningar - sammanslagningar etc 
  Herrljunga är på väg a@ avsluta men ännu inte något beslut tagit av VU. Därför inget  
 beslut för dagen. 

5.7.3 Nominering Kursledare 
  Regionstyrelsen beslutar enhälligt a@ nominera Ann Sjöquist, Mölndals LA (Sabina  
 Sjöquist deltog inte i just de@a beslut pga jäv) och Tina Kjärrman, Mölnlycke LA ;ll  
 kursledarutbildning den 24-26 september i Skogsmulle & Skogens Värld/Vildmarks-  
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 äventyr samt Henrik Eriksson, Onsala LA i Vildmarksäventyr. Samtliga nominerade  
 bedöms vara både väl kvalificerade och lämpade för uppdragen. 

5.7.4 Stora Kornö - representa;on för Region Väst 
  Åsa Persdo@er Uddevalla LA utses som ny ledamot i S;Uelsen för Stora Kornö. 
5.7.5 Extra regionstämma 
  Belslutas ske digitalt torsdag 21 oktober. 

5.8  Kommande möte 
  - Se årshjulet. Närmast Teamsmöte med fokus VP 10 augus;. Förhoppningsvis sker  
 nästa planerade möte i e@ fysiskt möte den 28 september. Beslut om plats senare. 

5.9  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns. 

5.10  Protokollets delgivning 
  Styrelsen beslutade a@ protokollet kan delges i sin helhet. 

5.11  Avslutande av mötet 
  Med e@ tack ;ll samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet 

_______________ _______________ _____________ 
Dag Bränfeldt Hans Rengman Jim Linvall 
Sekreterare Ordförande Justerare


