
 

Protokoll 
Styrelsemöte 02 
Region Väst 
 
TEAMS-möte 
Onsdag 9 Mars 2022, kl. 18.00-20.02 

Deltagande 

2.1  Öppnande av mötet 
  Ordförande öppnade Teamsmötet och hälsade alla välkomna. 

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

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

2.4  Föregående protokoll (nr 1 2022) 
  Protokollet från den 10 januari är fastställt och godkänt för publicering på   
 hemsidan samt distribuerat Hll samtliga ledamöter.  

2.5 Rapporter  
2.5.1 Ekonomi rapport 

 Malin kommenterar först kort årsbokslutet och däreKer även resultatrapporten. Inte så 
mycket har hänt hiNlls i  år. Hon presenterar även en reviderad budget där den främsta 
skillnaderna för året är a= fortbildningskostnaderna för utbildningsledarna uppräknats 
p.g.a. e= beslut om en ökad satsning på just det. 

Hans Rengman X Dag Bränfeldt X Malin Olin X

Anna Frisén X Jim Lindvall X Alma Melitshenko

Sabina Sjöquist X Anna Haglund X



 

2.5.1 VL rapport 

 Anna H kommenterar kort sin skriKliga rapport. Utbildningarna är utlagda och arbetet i 
utbildningsgrupperna fungerar bra. Ny= team bildat för Ung ledarutbildning, en av 
grupperna, kajak, med en del nya ledare har haK en givande teamträff där VL deltog.  
VL har även medverkat i LA Tjörns arbetsdag där de diskuterade hur komma igång med 
treårsplanering. Vidare rapporteras från en möte med de olika sekHonerna av Studie-
främjandet där respekHve organisaHon uppdaterade varandra. Framför allt StF har ge-
nomgå= en rikHgt stor förändring. Go= möte som början på e= fortsa= samarbete. Re-
dan nu klart a= vi kommer a= kunna fortsä=a erbjuda digitala utbildningar för styrelser 
och valberedningar. 

2.5.3. Unga frågor 
  Sabina sammanfa=ar det jobb som hon och Alma har gjort Hllsammans med VL och  
 som inte på långa vägar är avslutat. Det känns som a= de har lagt upp en bra plan för  
 vart de vill, nya personer dyker upp och vill vara med. Nu gäller det bara a= få verkstad  
 på planerna. Deras jobb är särskilt kul då de hela Hden får uppska=ning och upplever  
 a= det de gör upplevs som posiHvt av dem de möter.  

2.5.4 Ordförande rapport 
  Hans rapporterar från en dialog med företrädare för Civilförsvarsförbundet som bl.a.  
 säger a= de erbjuder graHs HLR-utbildningar för våra lokalavdelningar om vi vill. Deras  
 enda förbehåll är a= det måste vara 15 deltagare/gång och a= de i samband med sin  
 utbildning ges möjlighet a= presentera sin verksamhet.  Vidare rapporterar Hans från  
 gårdagens RO-möte där bl.a. frågan om Riks målsä=ning fler ledarresurser  diskuterats.  
 RO-mötet upplever a= frågans utveckling inte på något sä= har varit förankrad i RO- 
 organisaHonen som inte heller upplever a= de har få= vara delakHga. De har be= GS se 
 över de=a. Avslutningsvis tar Hans fram revisorernas PM Hll regionstyrelsen där de på  
 några punkter vill uppmärksamma oss på sina funderingar. Vi går igenom PM:an. 

2.6  Diskussion 
2.6.1 Västerhavsveckan 
  Under perioden 7-15 augusH arrangerar Västra Götalandsregionen Hllsammans med e= 
 70-tal organisaHoner, företag och kommuner akHviter om och kring västra Sveriges  
 kust. Det finns möjlighet för FriluKsfrämjandets lokalavdelningar a= vara med. Det  
 finns även möjlighet a= få bistånd med upp Hll 50% av eventuella kostnader med e=  
 tak på 40.000. Hans skickar ut info om de=a i si= kommande ordförandebrev Hll LA. 
   

2.7  Beslutsärenden 



 
2.7.1 Regionstämman 
  Beslutad sedan Hdigare Hll en digital stämma måndag den 28/3 18.30. Vi   
 går igenom medlemmar i presidiet och vilka handlingar som skall tas fram.  

    

2.7.2 Digital signering 
  Jim fick uppdrag a= undersöka marknaden för olika alternaHv. Hans har däreKer tagit  
 kontakt med Visma och få= e= förslag på e= e=årigt avtal som skall täcka vårt behov  
 och Hll e= rimligt pris. Regionstyrelsen beslutar a= anta förslaget. 

2.7.3 Studiefrämjandet, stämmor ombud etc 
  Vi har få= inbjudan Hll StF:s stämmor Halland - Zoom 23/3, Skaraborg - Lundsbrunn  
 21/4 och Fyrbodal - Uddevalla 4/4. Inbjudan riktar sig både Hll regionorganisaHonen  
 och Hll de lokalavdelningar som finns i respekHve avdelning. Vi förväntas delta på dessa 
 stämmor och själva stå för vår egen anmälan. 

2.7.4 Fortbildning Utbildningsledare  
  Vi har Hdigare diskuterat fortbildningsinsatser för våra utbildningsledare. Vi har nu få=  
 e= förslag på NOLS Wilderness Medicin - en första hjälpen utbildning som erbjuds av  
 Crossing LaHtudes. Vi beslutar köpa in en hel utbildning med 15 platser Hll hösten och  
 om vi inte fyller dem med utbildningsledare erbjuda LA a= köpa in sig för sina ledare. 

2.7.5 Ekonomiskt stöd Hll RiksHng 
  Lokalavdelningarna i Mölnlycke och ParHlle står som värd för årets RiksHng för Unga  

 den 26-29 maj med e= förväntat deltagande av 200-250 personer. EKer förfrågan  
  beslutar regionstyrelsen a= bevilja e= bidrag på 15.000 för RiksHngets genomförande.  

   

2.8  Kommande möte 
2.8.1 Regionstämman  
  Nästa möte är årsstämma och konsHtuerande möte 28 mars. Vidare förbokade vi på  
 januarimötet y=erligare två möten, dels den 27 april och den 8 juni. 

   

2.9  Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

2.10  Protokollets delgivning 



 
  Styrelsen beslutade a= protokollet kan delges i sin helhet. 

2.11  Avslutande av mötet 
  Med e= tack Hll samtliga närvarande ledamöter avslutades mötet 

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


