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Protokoll 
Styrelsemöte 6, 2019 

Region Väst 
 

Telefonmöte 
Fredag 14 juni 2019, kl. 16.00-18.00  

 

 

Deltagande 

Jenny Pelli  Anders Hedman X Malin Olin X 

Hans Rengman X Mattias Strandberg   X Karin Meyer  

Dag Bränfeldt X Alma Melitshenko X 

 

Verksamhetsledare (adjungerad) 
Anna Haglund  

 

6.1  Öppnande av mötet 
  Vice ordförande Hans öppnade mötet  

6.2  Godkännande av dagordning 
  Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen 

6.3  Val av justerare 
  Dag Bränfeldt valdes till justerare 

6.4  Protokoll 
   Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 4 och nr 5 som lades till handlingarna 

6.5  Rapporter 

6.5.1 Ekonomisk lägesrapport  
Kassör Malin rapporterade om det ekonomiska läget. Regionen följer budget i stort. 

6.5.2 VL rapport 
  VL-Anna har skickat in skriftlig rapport.  
 

 

6.5.3 Riks Årsstämma 
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Hans rapporterade från Riks årsstämma 25 maj.  Årets stämma samlade ett 60-tal 

ombud. Region väst deltog med 9 av 14 möjliga ombud. En lugn stämma. Noterbart 

är att vi har nu fler medlemmar än något av de politiska partierna och att vi har 

högst förtroende i SIFOs mätning av organisationer. 

 

Staffan Strive (Region Väst/Ljungskile LA) lämnade in tre frågor/yrkanden.  

• Personalkostnaden har ökat med 50% i budget från 2012. Förklaringen finns 

dels i satsningen på Friluftsakademin, dels i en ökad projektverksamhet. Bifall 

till att se över hur detta kommer medlemmarna till del. 

• Tidningen Friluftsliv kostar ca 1,2 miljoner i årsbudgeten. Det kan ses som en 

medlemsförmån, men SS yrkade på att den ska bära sina egna kostnader. 

Tidningen är för många en av de viktigaste orsakerna till medlemskap. Avslag. 

• Webshoppen har för höga priser. Handeln omarbetas just nu. Bergans har ett 

starkt varumärke och positiv association. Bifall till att se över om sortiment kan 

justeras och breddas. 

 

Region Väst fick beröm för vår skarpa blick och uppmärksamhet kring formuleringar 

i stadgar och andra dokument. 

6.5.4 Ledarärendet 
  Bordläggs till nästa möte. 

6.5.5 Tankesmedja för Friluftsliv 
Hans och Mattias deltog på och informerade från ”Tankesmedja för friluftsliv 2019” 
i Kristianstad. Årets tema var hållbarhet i olika former. Dokumentation finns på: 
https://www.naturvardsverket.se/tankesmedjafriluftsliv2019 
 

6.6  Beslutsärenden 

6.6.1 RegionsOrdförandemöten (RO) och vår representation 
Region Väst har fått en inbjudan till Extra RO-möte 15-16 september samt till RO-
vision vid Utblick på Isaberg i oktober.  
Styrelsen beslutade att vi deltar med full bemanning vid dessa möten och att 
styrelsen löpande informeras om RO-mötena. I första hand ordförande och vice 
ordförande men om någon av dessa inte kan delta kan någon annan från styrelsen 
tillfrågas.  
 

6.6.2 Styrelsehelg med utvecklingsdiskussion 
Styrelsen beslutade om att en styrelsehelg med utvecklingsinriktning genomförs 
den 6-8/9 på Stora Kornö. Styrelsen är välkommen den 6/9 men det formella mötet 
startar till lunch 7/9 då alla inte har möjlighet att närvara hela helgen. Ansvarig: 
Arbetsutskottet med Hans som sammankallande. 
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6.6.3 Styrelseträff tillsammans med Region Syd 
Samtal har förts om en gemensam träff med Region Syd för styrelsen och VL. 
Styrelsen beslutade att vi ser positivt på en styrelseträff med Region syd under 
hösten. Ansvarig: Hans. 

6.6.4 Utbildningsteamen och Alpint 

• Möte med regionens alla utbildningsteam är bokat till 4 september.  

• Styrelse beslutade att boka ett möte med utbildningsteam Alpin. Ansvarig: Jenny 

6.6.5 Grupp för kriterier bidragsansökningar  
Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp med Mattias och Malin för att utveckla 
kriterierna för bidragsansökningar från LA. Sammankallande: Mattias.  
Första avrapportering på styrelsehelgen 6-8/9. Vi bör också utvärdera utfallet av 
hittills inkomna ansökningar. 

6.6.6 Höstens Regionala Träffpunkter 
Styrelsen beslutade att genomföra fyra regionala träffpunkter under V. 39/40. 

• Karlstad 24 september – Malin +1 ledamot + VL 

• Skövde 25 september – Dag + Alma + VL 

• Uddevalla 30 september – Hans +1 ledamot + VL 

• Göteborg 2 oktober – Mattias +1 ledamot + VL 
 

Innehåll, upplägg och upplägg planeras på styrelsehelgen 6-8/9 

6.6.7 Härsjönäs lägergård 
Styrelsen önskar en kontinuerlig återrapportering från Härsjönäs lägergård. 
Styrelsen beslutar att föreningens ordförande bjuds in till något av de fysiska 
styrelsemötena i Göteborg under hösten 2019.  

6.6.8 Regional tankesmedja i höst 
Hans informerade om att Länsstyrelsen önskar att Friluftsfrämjandet Region Väst 
samverkar kring en regional tankesmedja. Styrelsen ställer sig positiv till detta. 
Ansvarig: Hans 

6.6.9 Bidragsansökningar 
  Det har inkommit en ansökning om verksamhetsbidrag från LA. 

Lokalavdelning Verksamhetsutveckling BESLUT 

Mariestad  Samverkan mellan LA och 
utveckling för fler 

5.000:- 

  Dag deltar inte i beslutat då han ingår i Mariestads LA:s styrelse. 
 
  Styrelsen uppdrar till VL- Anna att informera om styrelsens beslut. 
 

Styrelsen beslutar att stötta Munkalufsen med 10.000:-, en kostnad som är 
budgeterad separat och ingår inte i verksamhetsbidrag till LA.  
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6.6.10 Bohusleden 
Region Väst kan ta en roll för att stötta våra LA där Bohusleden går.  
Västkuststiftelsen har tagit tillbaka ansvaret för leden. 
Styrelsen beslutar att vi bör kalla till möte i augusti med Västkuststiftelsen och alla 
LA där leden går. Ansvarig: Hans 

6.6.11 Kommande möten 
• Torsdag 22 Augusti – Telefonmöte Kl. 19.00-21.00  
• Helgen 6-8 september – Utvecklingsmöte på St. Kornö 
• Övriga möten under hösten beslutas på styrelsemötet 6-8/9.  

6.6.12 VL lönerevision 
  Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till styrelsemötet 6-8 september.  

6.22 Övriga frågor 
  Inga övriga frågor 

6.23 Protokollets delgivning 
  Protokollet kan delges i sin helhet. 

6.24 Mötets avslutande 
Vice ordförande Hans TACKADE för aktivt och disciplinerat deltagande och 
avslutade mötet.  

 

 

   

Vid protokollet:   

 

 

________________  

Anders Hedman 

Sekreterare  

 

________________  ________________  

Hans Rengman  Dag Bränfeldt 

Mötets Ordförande  Justerare 

 


