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Deltagande 

6.1  Öppnande av mötet 
  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

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

6.3 Val av justerare för mötet 
    Malin Olin valdes a> jämte ordförande och sekreterare justera dagens protokoll. 

6.4  Föregående protokoll (nr 2 & 5) 
  De preliminära protokollen från den 24 februari och 7 juni fastställdes och godkändes  
 för publicering på hemsidan.  

6.5 Rapporter (korta) 

6.5.1 Ekonomi rapport 
 Malin kommenterar resultatrapporten. Kursverksamheten är bra igång. Vi har få> lite 
mer regionala bidrag än vi räknat med.  Just nu ligger vi 150’ över budget.  

Hans Rengman x Dag Bränfeldt x Malin Olin x
Anna Frisén Jim Lindvall x Alma Melitshenko x
Sabina Sjöquist x Anna Haglund x
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6.5.2 VL rapport 

 Anna H kommenterade kort sin tydliga skriYliga rapport ;ll styrelsen. Hans får svar på 
sin fråga om den nya fortbildningen för kursledare, en ny frågeteknik a> använda vid 
utbildningarna.  

6.5.3. Unga frågor 
  Sabina rapporterade hur de jobbat med unga frågor. Tidigare redovisat e> fikahäng. Nu 
 planeras en vandring för unga - allt syYande ;ll a> dels få fart på unga-verksamheten  
 och hi>a och rekrytera ombud ;ll ungdomsstämman den 24 oktober.   

6.5.4 Ordförande rapport 
  Punkten utgår. 

6.5.5 Corona-läget i allmänhet - det öppnar upp   
  Vi fortsä>er som förut a> noga följa FHM:s rekommenda;oner och de anvisningar som 
 Riks udärdar med anledning av dem. Fordarande en viss försik;ghet vid utbildningar. 

6.6  Diskussion 
6.6.1 Strategi 2030 och 3-årig VP  
  Vår diskussion lät vi styras av de fem huvudområden som vi enskilt var och en hade  
 haY a> fundera över och som tagits fram av Verksamhetsledaren innan sommaren.  
 Vårt uppdrag var a> fundera över Nuläget, Önskat läge, Hinder, Resurser och Agera/ 
  Ac;on.  De fem olika huvudområdena diskuterades i följande ordning (med några korta 
 kommentarer ;ll varje område). 

  #   Ekonomi/finansiering: Här diskuterade vi regionens innehav och hantering av 
 värdepapper, ägandet och uthyrningen av Härsjönäs lägergård, riktat stöd av olika slag  
 samt eventuella uppdrag. 

  #   Ung: Vi lyssnade ;ll Almas kloka ord - låt oss tugga på - vi behöver inte göra på  
 något annat sä> - nu måste vi bara göra’t. Vi har redan e> bra utgångsmaterial -  
  nätverket är på gång och pengar är ingen trång sektor. Vik;gt dock a> hålla kvar fokus  
 på nyrekryteringen. 
   
  #.  Påverkansarbete: Här diskuterade vi tankesmedjor, remisser, deltagande i lokala och  
 regionala samråds- eller referensgrupper och hur vi kan bredda kontaktnäten. Exempel  
 på aktuella områden just nu allemansrä>en och strandskydd. Hans arbetar vidare med  
 just de>a område. 
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  #.  FriluYsakademin: Navet i Strategin 2030 för a> nå fler medlemmar och fler bra och  
 engagerade ledare. Kanske det område som lockat fram mest synpunkter/funderingar  
 hos oss innan dagens möte. Vi noterar idag a> vi inte skall glömma bort det vi redan  
 gör, a> fundera över a> bilda e> fortbildningsutsko>, hur är det med utvecklings-
 grupperna - behov av a> ”fylla på eller sparka ut”. Anna H och Hans jobbar vidare med  
 de>a område och Anna tar fram listor med aktuella personer. 
   
  #.  Stöd ;ll lokalavdelningar: Vi beslutar a> fly>a området ekonomiskt stöd hit. I övrigt  
 noterar vi a> dialogformerna behöver utvecklas eller som Malin u>rycker det, vi måste 
 veta vad Lokalavdelningarna behöver av den regionala organisa;onen. De måste få  
 vara med och påverka hur 3-årsplanerna skall se ut. Ämne både för Träffpunkterna i  
 höst och vår uppskjutna men planerade konferens i november.  

6.7  Beslutsärenden 
6.7.1 Utbildningsteamsträff - datum och innehåll  
  Utlyst ;ll och inbjudan ligger ute ;ll Teamsträff 17 augus; kl 18.30 - 20.00. Vi diskuterar 
 innehållet och medverkan i träffen. 
  

6.7.2 Träffpunkter - datum och innehåll 
  Inbjudan finns ;ll Karlstad 6/9, Skövde 7/9, Uddevalla 8/9 och Göteborg 9/9. Anna H  
 tar fram dagordning ;ll varje träff. Vi diskuterar/fördelar  regionledningens medverkan i 
 de olika träffarna. 

6.7.3 Ev. beslut med anledning av diskussionen p 6.6.1 
  Vi beslutar som en del av vår ungdomssatsning a> finansiera hela kostnaden för den  
 utbildning för unga ledare som arrangeras av Region Mälardalen kommande helg. Det  
 rör sig om fem personer. Anna H informerar de anmälande lokalavdelningarna och 
  Region Mälardalen. 

6.7.4 Nedläggning/sammanslagning av Lokalavdelning 
  Regionstyrelsen bekräftar avslutning av FF Herrljunga och sammanslagning med FF  
 Sjuhärad. VU på Riks har tagit bort LA Herrljunga ur FF:s organisationsförteckning. 

6.8  Kommande möte 
  Beslutas ske i Teams 28 september.  

6.9  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns. 
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6.10  Protokollets delgivning 
  Styrelsen beslutade a> protokollet kan delges i sin helhet. 

6.11  Avslutande av mötet 
  Med e> tack ;ll samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet 

_______________ _______________ _____________ 
Dag Bränfeldt Hans Rengman Malin Olin 
Sekreterare Ordförande Justerare


