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TEAMS-möte 
Tisdag 23 November 2021, kl. 18.00-21.14 

Deltagande 

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

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

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

8.4  Föregående protokoll (nr 7) 
  Det preliminära protokollet från den 22 september fastställdes och godkändes  
 för publicering på hemsidan.  

8.5 Rapporter  
8.5.1 Ekonomi rapport 

 Malin kommenterar kort resultatrapporten som delvis är sammanställd av ChrisJne på 
Guide Revision. Inget direkt anmärkningsvärt även om vi än så länge saknar en del in-
täkter vad gäller medlemsavgiOerna.   

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

 Anna H komple<erar sin skriOliga rapport. IntrodukJonsutbildning Alpint är uppe, 
skridskokurs startar i veckan. Just nu mycket möten med utbildningsteamen. Ser ökad 
möjlighetsgrad på alla områden tack vare mycket dukJga kursledare, såväl nya som 
”gamla”. Det som måste lösas i närJd är utbildningsadministraJonen. Anna H och Anna 
F samt Malin jobbar med frågan sedan Jdigare.  

8.5.3. Unga frågor 
  Alma rapporterade från en välbesökt men i övrigt radikal ungdomsstämma i Skåne.  
 Inget hände. Allas mandat i utvecklingsgruppen Unga behöver väljas om. Stämman val-  
 de Region Västs Jdigare medlem Åke Klarqvist Jll medlem i utvecklingsgruppen. Vi be- 
  höver därmed föreslå en ny deltagare från Regionen. (Se vidare p. 8.7.3). I övrigt pågår  
 akJviteter för unga enligt plan. 

8.5.4 Ordförande rapport 
  Hans komple<erade sin skriOliga redovisning Jll styrelsen beträffande si< uppdrag i  
 lärgruppen Jll Mistra, vidare rapporterade han från den Regionala Tankesmedjan som  
 denna gång var ganska ”klen” - inte så mycket ny<, samt a< en ny Regional FriluOsplan  
 är antagen och förväntas följas av lokala planer.  Hans berä<ar också a<   
 VästkustsJOelsen ökar och breddar si< engagemang. VikJgt a< vi både följer och akJvt 
 deltar i deras göranden. Vidare finns i rapporten info om möjlighet a< söka bidrag från  
 Länsstyrelsen för satsningar på friluOsliv. Länsstyrelsen har för övrigt en slutkonferens  
 för si< projekt FriluOslivets år 6-7 december. Som avslutning i rapporten finns  
 programmet för  RO-mötet som skulle varit 3-4/12 men nu blir e< digitalt möte 3/12.  

8.5.5 Corona-läget i allmänhet   
  Vi följer fortsa< FHM:s anvisningar som innehåller allt mer ”lä<nader”. Inget direkt ny< 
 som påverkar vår verksamhet.  

8.6  Diskussion 
8.6.1 ReflekJoner från Verksamhetskonferens 
  Vi sammanfa<ar våra erfarenheter från konferensen och de utlåtanden som vi få< eOer 
 från deltagarna som över lag är posiJva. Glädjen stor över a< över huvud taget kunna  
 mötas på rikJgt igen, bra och inspirerande föreläsning, goda diskussioner i de två äm-
 nen som avhandlades under eOermiddagen . Behov av mer liknande Jllfällen. 

8.6.2 Ny lokalavdelning - ansökan  
  Under förmiddagen denna dag nås vi av e< mail från delar av det Alpina utbildnings-
 teamet som berä<ar a< de den 26/10 haO e< konsJtuerande möte och beslutat sig för 
 a< bilda en ny lokalavdelning, FriluOsfrämjandet Skidor Alpin Väst Lokalavdelning. De  
 ansöker dels om Regionens godkännande av ansökan innan den överlämnas Jll Riks  
 som tar det formella beslutet. De ansöker dessutom om ekonomiskt stöd. Region- 
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  styrelsen ser posiJvt Jll gruppens förslag om bildande av en ny lokalavdelning  
 för den alpina verksamheten men ser även e< behov av a< se över formerna och de-
 taljerna i ansökningen. Vår avsikt är a< så snabbt som möjligt besvara ansökningarna.  
 Vidare handläggning görs av ordförande och vice ordförande Jllsammans med VL och i  
 samråd med Riks. 

8.7  Beslutsärenden  
8.7.1 Ombud för riks VP-konferens 
  Konferensen äger rum den 30 januari. Region Väst förfogar över 14 platser. Innehållet  
 under konferensen skall beslutas under kommande RO-möte den 3 december. Utskick  
 med inbjudan Jll regionens LA planeras eOer RO-möte den 3/12 

   

8.7.2 Nomineringar kursledare 
  Regionledningen tar del av underlag för nominering av totalt fem nya kursledare inför  
 2022 Jll de regionala utbildningsteamen. Till teamet Låglandsvandring föreslås Peter  
 Niklasson, LA KrisJnehamn, Jll teamet Barn/Unga föreslås Malin Fridman, LA Göteborg 
 Lärjedalen, Jll teamet Kajak föreslås Daniel Wiedel, LA Ljungskile samt Tobias Bengts-
 son och Jonas Alexandersson, båda LA Lidköping. Vi ser med glädje och Jllförsikt a<  
 samtliga nominerade besi<er goda förutsä<ningar och har kompetens för det uppdrag  
 de förväntas ulöra. Vi beslutar a< samtliga fem nomineringar godkänns enligt förslag.  

8.7.3 Val Jll ombudsplats för Ung utvecklingsgrupp 
 Regionstyrelsen nominerar på förslag Annie Sjöö på den vakanta platsen i utvecklings-
 gruppen för en Jd av e< år. 

8.7.4 Verksamhetsberä<else 
  Anna H skriver som förra året fram e< förslag Jllsammans med Jim Lindvall 

8.8  Kommande möte 
  Beslutas bli e< Teamsmöte Jsdag 11 januari kl 18.00 

   

8.9  Övriga frågor 
 Vi beslutar på förslag från verksamhetsledaren a< nästa års Regionstämma skall hållas 
som e< Teamsmöte den 28 mars 2022. SamJdigt beslutar vi a< ha som ambiJon a< 
arrangera y<erligare en fysisk verksamhetskonferens i e< eller flera angelägna ämnen 
under april eller maj månad. Närmare planering för de<a följer. 

8.10  Protokollets delgivning 
  Styrelsen beslutade a< protokollet kan delges i sin helhet. 
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8.11  Avslutande av mötet 
  Med e< tack Jll samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet 

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


