
Godkänt protokoll 
Godkänt på styrelsemöte 2021-11-23 

Protokoll 
Styrelsemöte 07 
Region Väst 
 
TEAMS-möte 
Onsdag 22 September 2021, kl. 18.00-21.14 

Deltagande 

Innan det egentliga mötet deltar Frilu1sfrämjandets 6llförordnade generalsekreterare 
Ann-Louise Samuelsson. Till vardags ak6v i LA Karlstad. Vi presenterar oss för varann och 
delar med oss av vår verksamhet och de utmaningar vi ser i vardagen. Innan mötet tackar 
Ann-Louise för den insats som vi gör och önskar oss lycka 6ll. Givetvis besvarar vi lyck-
önskningen. E1er deJa och innan vårt egentliga möte lämnar Ann-Louise oss.  

7.1  Öppnande av mötet 
  Ordförande öppnade formellt mötet och hälsade alla välkomna 

7.2  Godkännande av dagordning 
  Mötet godkände den av ordförande presenterade dagordningen. 

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

7.4  Föregående protokoll (nr 6) 
  Det preliminära protokollet från den 10 augus6 fastställdes och godkändes  
 för publicering på hemsidan.  

7.5 Rapporter (korta) 

Hans Rengman X Dag Bränfeldt X Malin Olin X
Anna Frisén X Jim Lindvall X Alma Melitshenko X
Sabina Sjöquist X Anna Haglund X Ann-Louise Samuelsson X
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7.5.1 Ekonomi rapport 
 Malin kommenterar kort resultatrapporten. Kursverksamheten är igång vilket påverkar 
både intäkter och utgi1er. Inget direkt anmärkningsvärt.   

7.5.2 VL rapport 

 Anna H kompleJerar sin skri1liga rapport 6ll styrelsen. Mycket utbildningar pågår och 
några återstår enligt plan. Skogsmulle i förskolan pågår - del 2 imorgon. Anna har stämt 
av mot vår VP. Det mesta är gjort men en del har inte kunnat genomföras pga COVID, 
t.ex. deltagande i mässor.  

7.5.3. Unga frågor 
  Sabina och Alma rapporterade hur de jobbat med unga frågor. Till helgen genomförs en 
 vandring för unga med 10 anmälda deltagare. Sabina meddelar dessutom aJ sista 
 helgen i oktober arrangeras eJ mellan6ng (2021 Finn Ting) av Blentarp-Sövde i Skåne.  
 Vi hoppas på många deltagare från regionen. 

7.5.4 Ordförande rapport 
  Hans rapporterar aJ han skall representera FF på Studiefrämjnadets extrastämma den  
 9 oktober. Mötet föreslår aJ han försöker få med sig Thomas Frohm som är ak6v i SF.  
 Hans rapporterar vidare från RO-träffen aJ det skall ordnas en verksamhetsplanerings- 
 konferens i slutet av januari och de stora problem som drabbat hemsidan sedan den  
 uppdaterades av Microso1. Ännu inte rik6gt löst.  

7.5.5 Corona-läget i allmänhet - det öppnar upp   
  Ganska omfaJande läJnader i FHM:s anvisningar är aviserade. Vi 6llämpar forfarande  
 en viss försik6ghet vid utbildningar, t.ex. beträffande boende vid barnledarutbildningar. 

7.6  Diskussion 
7.6.1 Träffpunkter - återkoppling och analys  
  Vi sammanfaJar våra erfarenheter från de fyra träffpunkterna. Kanske är det så aJ den 
 mest ak6va träffpunkten är den i Karlstad med mycket samarbete/samverkan mellan  
 LA. Svårt aJ säga om medverkan har påverkats av Covid eller ej. Men på alla ställen  
 togs det spontana ini6a6v på mötena - eJ nätverkande som är posi6vt. Många LA  
 växer genom deJa utöver sin egentliga förmåga. 

7.7  Beslutsärenden  
7.7.1 VP 2022 - 24 
  Vi 6Jar gemensamt på den sammanställning som finns i Teams u6från våra 6digare  
 diskussioner. Vi  arbetar vidare med texten som skall presenteras på regionstämman. 
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7.7.2 Budget 2022 - 24 
  Malin tar u6från våra 6digare diskussioner kompleJerat med dagens fram   
 eJ förslag 6ll budget 6ll den extra regionstämman. 

7.7.3 Alpin verksamhet 2021 - 22 
  Anna H rapporterar om de planer som Utbildningsteam Alpint presenterat. Styrelsen  
 beslutar e1er en övervägande diskussion följande: 
  Regionstyrelsen kommer under säsongen 2021/2022 ansvara för de planerade  
  utbildningarna Intro, Utbildning 1 och Utbildning 2. 
  Regionstyrelsen kommer däremot inte aJ ansvara för den övriga alpina verksamheten. 
  Region Västs uppdrag och verksamhet bygger på Frilu1sfrämjandets Strategi 2030 som  
 beslutades på Riksstämman 2021. Vårt mål och vår verksamhet på regional nivå  
  handlar därmed om aJ i första hand utbilda ledare e1er behoven i regionen och aJ  
 stödja lokalavdelningarna i sin verksamhet. Verksamhet med ak6viteter som riktar sig  
 6ll medlemmar skall ske genom lokalavdelningarna. Beslutet med mo6vering och för-
 tydligande delges Utbildningsteamet i särskild skrivelse.  

7.7.4 Extra regionstämma - genomförandet 
  Anna H beräJar om förberedelserna inför stämman som skall hållas i Teams. Precis  
 som på ordinarie årsmöte är Håkan Leeman 6llfrågad om ordförandeskapet, Niklas  
 Bergström har anmält aJ han bistår med teknisk support och Roger Eskilsson skall 6ll 
 frågas om sekreterarskapet. Anna förbereder för en lokal på kansliet som förra stäm 
 man.  
  Dokument för stämman måste ut senast 7 oktober. Hans aviserar inbjudan 6ll Anders  
 Gerward på riksstyrelsen som är Region Västs kontaktperson.  

7.8  Kommande möte 
7.8.1 Extra regionstämma 21 oktober 2021 - digitalt 

   

7.9  Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns. 

7.10  Protokollets delgivning 
  Styrelsen beslutade aJ protokollet kan delges i sin helhet. 

7.11  Avslutande av mötet 
  Med eJ tack 6ll samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet 
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_______________ _______________ _____________ 
Dag Bränfeldt Hans Rengman Alma Melitshenko 
Sekreterare Ordförande Justerare


