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REGION MÄLARDALEN  

 

Närvarande Leif Malmlöf, Jill Westermark, Charlotta Medin, Nina Brydolf, Ragnar 

Santesson 

 

Regionkontoret Bertil Ahlqvist 

 

Förhinder Angelica Nylöf, Maria Rolf, Ulf Andersson Greek, Joakim Ahlberg 

 

 

Ordförande /Ragnar Santesson 

 

Sekreterare /Bertil Ahlqvist 

    

Justerare /Jill Westermark 

 

 

§ 19 

Öppning  Ordförande Ragnar Santesson hälsade styrelsen välkommen och förklarade 

mötet öppnat.  

 

§ 20 

Dagordning Dagordningen fastställdes  

 

§ 21 

Justerare Beslöts 

Att utse Jill Westermark till justerare. 

 

§ 22 

Föregående protokoll  Justerat protokoll nr 2 från möte 2016-02-16 lades till handlingarna.  

 

§ 23 

Ekonomirapport Bokslut för 2015, budget för 2016 samt rapport tom februari 2016 förelåg  

 Beslöts: Bokslut och budget läggs fram till stämman  

 

§ 24 

Rapportärenden  a) Regionkontoret 

 Bertil Ahlqvist uppdaterade kring aktuella personalärenden.  

 b) Verksamhetsplan 
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Datum    2016-03-16 kl. 17.30-20.00 

Plats Regionkontoret, Hägersten 
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 Uppdaterad plan i dropbox. Beslöts: VP färdigställs med bilder, mål för 

bemanningsgrupp och regionkontoret samt läggs fram till regionstämman. 

 c) Verksamhetsberättelse 

 VB förelåg. Beslöts: Komplettera med statistik, medlemmar i 

ledningsgrupper, råd samt regionstyrelse och regionkontor. Lay-out i 

InDesign om det inte tar för lång tid samt lägga fram till stämman.  

 d) Verksamhetsrapport 

 Förslag att i nästa steg kontakta även Stockholms Universitet och GiH. 

Betonade vikten av att fläta samman Skogsmulle i Förskolan och övrig 

barnverksamhet. Beslöts: Sofia inkluderas i ledningsgrupp Barn.  

 e) Vikingarännet 

 Styrelsen informerades om utfallet av loppet deltagarmässigt och 

ekonomiskt samt hur bolaget kommer arbeta för förbättrade relationer 

med Sigtuna kommun.  

 f) Ordförandeträff 

 Totalt deltog 26 personer från 22 lokalavdelningar. Regionstyrelsen fick 

stöd för sina förslag kring Locka och Behålla. Vidare informerades om 

Mångfaldsrådets kommunikativa plattform och Äventyrliga Dagen i 

lokalavdelningarna  

 g) Regionstämma 

 Kort uppdatering av planering inför Regionstämman 

   

§ 25 

Beslutsärenden a) Skogshjältarna 

 Förelåg förslag från Riksorganisation om Skogshjältarnas etablering i 

regionen 

 Beslöts: 

 Regionen är positiva till fortsatt etablering av Skogshjältarna i 

regionen 

 Fortsatt dialog med Riksorganisationen kring hur projektledning 

och urval av skolor ska gå till 

b) Styrdokument 

 Förelåg förslag på uppdaterat styrdokument att lägga fram till 

konstituerande möte i april 

 Beslöts: 

 Enligt förslag 

c) Lokalavdelningar  

Sjöstaden-Sickla och Nacka-Saltsjöbaden har begärt hjälp av regionen i 

frågor kring styrelse och årsmöte samt stöd för utveckling framåt. 

Beslöts: 

 Ragnar kontaktar Nacka-Saltsjöbaden  

 Jill kontaktar Sjöstaden-Sickla 
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d) Friluftsmiljörådet 

Förelåg förslag på reviderat styrdokument för Friluftsmiljörådet i ljuset av  

det nya nationella Friluftsmiljö-rådet. 

Beslöts: 

 Enligt förslag 

§ 26 

Övriga ärenden a) Lokal kajakutbildning Huddinge 

 Information förelåg om en lokal icke-godkänd kajakutbildning 

 Beslöts 

 Sammankalla möte med berörda parter för dialog 

  

§ 27  

Avslutning Ragnar Santesson förklarade sammanträdet avslutat.  


