
 

Protokoll 
Styrelsemöte 01 
Region Väst 
 
TEAMS-möte 
Tisdag 11 Januari 2022, kl. 18.00-20.43 

Deltagande 

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

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

1.3 Val av justerare för mötet 
  Sabina Sjöquist valdes a? jämte ordförande och sekreterare justera dagens  
  protokoll. 

1.4  Föregående protokoll (nr 8 2021) 
  Det preliminära protokollet från den 23 november fastställdes och godkändes  
 för publicering på hemsidan.  

1.5 Rapporter  
1.5.1 Ekonomi rapport 

 Malin kommenterar kort resultatrapporten och presenterar även en reviderad 3-års 
budget där hon få? nya beräkningar på kommande medlemsintäkter från Riks samt 
även gjort en del korrigeringar för en utökad utbildningsverksamhet. Mötet föreslår 
några y?erligare förslag på prioriterade områden a? räkna upp. Malin justerar.  

Hans Rengman x Dag Bränfeldt x Malin Olin x
Anna Frisén, fr p 1.6.1 x Jim Lindvall x Alma Melitshenko X
Sabina Sjöquist x Anna Haglund x



 
1.5.2 VL rapport 

 Anna H kommenterar sin skriWliga rapport. Nästa års utbildningar ligger ute med 
undantag för MTB som ännu inte är klara med sin planering. På nästan alla områden 
kommer det a? erbjudas fler utbildningsplatser och även nya områden. En hel del \d 
har Anna få? lägga på utbildningsadministra\on och sammanställningar inför bidrags-
ansökningar.   

1.5.3. Unga frågor 
  Alma rapporter a? det tyvärr bara är en person anmäld \ll morgondagens digitala  
 UNG-träff. Alma berä?ar vidare a? vi gjort fel när vi nominerat en medlem \ll ut-
 vecklingsgruppen Unga. Vi skulle ha lämnat förslag \ll två namn. Alma har besvarat  
 de?a direkt med a? vi bara har e? förslag - den person vi nominerat.  

1.5.4 Ordförande rapport 
  Hans rapporterar dels a? Rikskontorets tänkta deba?ar\kel om Naturreservaten är  
 \llbakadragen och även a? Länsstyrelsen i Västra Götalands regionala handlingsplan  
 för friluWslivet är fastställd och publicerad. Vidare presenterar han frågeställningarna  
 \ll RO-mötet med Riksstyrelsen nu på söndag 16 januari om FriluWsakademin. Hans  
 lämnar även öppet \ll oss övriga i styrelsen om vi vill ansluta \ll det digitala mötet.     

1.5.5 Corona-läget i allmänhet   
  Vi följer fortsa? FHM:s anvisningar. Den senaste \dens stärkta restrik\onen berör  
 främst verksamhet inomhus.   

1.6  Diskussion 
1.6.1 Summering utvärderingar 2021 års utbildningar 
  Anna H presenterar deltagarnas utvärdering av utbildningarna 2021 i e? PPT-material.  
 Som jämförelse presenteras motsvarande resultat för året innan. Hög svarsfrekvens. På  
 nästan alla frågor ges e? mer posi\vt svar än året innan. Sammantaget ger det e? ge-
 nomgående mycket högt betyg för den utbildning som förmedlats. Samtliga kursledare  
 har få? del av ”sina” omdömen. Slutsatsen är a? vi har mycket duk\ga kursledare och  
 förmedlar bra kunskap. 

1.6.2 Det organisatoriska ledarskapet 
  Anna H berä?ar om e? ”projekt” på Riks som föranleds av a? Göran Andersson som  
 varit med i dryga 30 år och som ”kan allt” skall gå i pension. Cajsa Rännar har få? e?  
 uppdrag a? dels tanka av Göran men även samla in frågeställningar från lokalavdel-
 ningarna för skriva ner en handbok för hur en LA skall jobba. Vad är bra a? tänka på, i  
 vilken ordning skall saker göras, vad får inte missas etc… Ju bä?re underlag desto bä?re 



 
 resultat/handbok. Ställ gärna frågor eller kom med uppslag \ll Cajsa för a? hon skall  
 kunna göra resultatet ännu bä?re.    

1.6.3 Utbildningsadministra\on 
  Studiefrämjandet skö?e all vår administra\on fram \ll 31 maj. I samband med deras  
 omorganisa\on drogs den tjänsten in. Vi gjorde en \llfällig lösning genom a? arvodera  
 en person som skö?e uppdraget fram \ll och med september. DäreWer har Anna H  
 skö? administra\onen själv vilket går ut över det som är hennes huvuduppgiW. Hon har 
 i när\d planerat in möten med de olika avdelningarna av Studiefrämjandet och tänker  
 då väcka frågan om de kan tänka sig a? ta uppdraget igen. Alterna\vet skulle kunna  
 vara a? försöka hi?a någon medlem som skulle kunna tänka sig de?a som arvoderat  
 uppdrag. Sedan \digare har Anna H i uppdrag a? lösa frågan \llsammans med Anna F  
 och Malin.   

1.6.4 Utbildningsuppdrag 
  Regionstyrelsen diskuterade vilka eventuella utbildningsuppdrag som regionen kan  
  erbjuda utöver FriluWsakademins ledarutbildningar för lokalavdelningarnas behov. 

1.7  Beslutsärenden  
1.7.1 VP-konferens - Ombud  
  Konferensen äger rum den 30 januari. Region Väst förfogar över 14 platser. Till dags  
 dato har fem nomineringar inkommit från LA. Alma, Dag och Anna F anmäler intresse.  
 Kanske  även Sabina som meddelar ordförande. Hans skickar ut en anmälningslänk. 

  
1.7.2 Verksamhetsberä?else 
  Anna H har \llsammans med Jim tagit fram berä?elsen eWer inkomna bidrag. Några få  
 justeringar och komple?eringar skall göras. Berä?ar om en trygg och stabil verksamhet  
 med bra utbildningar. Styrelsen beslutar anta verksamhetsberä?elsen. 

1.8  Kommande möte 
1.8.1 Plan för våren 
  Nästa möte 9 mars. DäreWer årsstämma och kons\tuerande möte 28 mars följt av två  
 möten, dels den 27 april och den 8 juni. 

   

1.9  Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

1.10  Protokollets delgivning 



 
  Styrelsen beslutade a? protokollet kan delges i sin helhet. 

1.11  Avslutande av mötet 
  Med e? tack \ll samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet 

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


