
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 6, Region Mitt Datum: 2015-10-26 

Närvarande: Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Anneli Funcke, Jörg 
Bassek, Ingrid Åsén Lidberg, Marina Larsson, Ulrika Hermansson, Linda Staaf. 

Frånvarande: Inger Markusson, Filip Sjödin 

Plats: Telefonmöte 

§ 
1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Val av justerare  
Christer Olsson väljs till justerare. 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.   

5. Beslut sedan förra mötet 
Inga beslut 

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
ingen förändring sedan förra mötet. Vi har fått beviljat 200 000kr i bidrag från Solstickan 
för vårt projekt Mångkulturella unga ledare. 
 
b) Regionträffar hösten 2015 
Annelie rapporterar från Regionträffen i Borlänge 17-18/10 då 24st deltagare närvarade. 
Det var en positiv anda och man tittade framåt. Mycket bra respons från deltagare. Träffen 
och nätverkandet resulterade i 5-6 konkreta förslag på kommande aktiviteter som 
exempelvis ledarvandring och paddling. Man talade även om utbildningsbehovet och 
kurser samt ledarroller. 
Till nästa regionträff i Västerås är i nuläget 5st anmälda exkl. styrelsemedlemmar. Ett 
önskvärt minimiantal är 10st anmälda för att träffen skall genomföras på lämpligt sätt med 
diskussioner och grupparbeten. 
Marina rapporterade från Ungdomsstämman i Säfsen 16-18/10, där man diskuterade den 
motion som skickats till Riksstämman förra året, men där man nu väljer att satsa på 
samordningsgrupp UNG. En mycket bra stämma med mycket diskussioner och 
aktiviteter. 



  
  

 
 
c) VU 
Ulrikas projekt Mångkulturella unga ledare har fått 200 000kr från Solstickan. Lilla 
Årefjällsloppet och Unga ledstjärnor är på gång igen. Hon har varit i kontakt med Sören 
Kjellqvist som föreslog att Region Mitt budgeterade för att själva kunna genomföra ett 
antal ”Äventyrliga dagen” under 2016. 
En fortbildning inom kajak som initierats av Riks kommer att genomföras hos region Mitt. 
Styrelsen beslutar att godkänna genomförandet av en fortbildningskurs i kajak. 
Ulrika uppmanar styrelsen att se över processen för rutiner gällande planering och beslut 
om utbildningar inom regionen och får i uppdrag att ta fram ett förslag kring detta. 

d) Utbildningsteam Barn 
Annelie och Ulrika driver frågan vidare tillsammans med Inger. Mycket diskussioner i 
frågan under den senaste regionträffen. Vi återkommer i frågan. 

e) HLR och Första Hjälpen 
Efter nyår kommer en HLR-kurs att hållas i hudiskvall tillsammans med Studiefrämjandet. 
Ingrid får i uppdrag att kolla upp möjligheten att genomföra samma upplägg hos 
Studiefrämjandet i Sundsvall. 

7. Beslutspunkter 
a)  
Styrelsen beslutar att godkänna genomförandet av en fortbildningskurs i kajak. (se 6c) 
b)  

8. Utbildningar 
a) Genomförda 
Webbutbildning i Sundsvall 9st, Borlänge 11st, och Utbildning 1 Barn i Bollnäs 11st 
(Inger).  
 
b) Planerade 
Ledarkurs skridsko 3/11, alpina v.2 och helgkurs alpina intro v.3. Webbutbildning 
Västerås 15/11. 

9. Skrivelser 
a) Inkommande 
Inga 
b) Utgående 
Inga 

10. Övriga frågor 
a) Fysiskt styrelsemöte 
Nytt datum för det fysiska styrelsemötet blir den 28/11 i Söderhamn då fler 



  
  

 
styrelsemedlemmar samt Ulrika kunde närvara. 
b) Nya kontaktpersoner mot lokalavdelningar 
Christer tittar vidare på detta och återkommer i frågan. 
c) Rapport Regionkontoret 
Linda berättar om nya arbetsrutiner på regionkontoret som underlättar för Sofia att arbeta 
mer med marknadsföring och kommunikation. 
 
 
11. Nästa möte 
28 november kl.09.00-16.00 i Söderhamn. Regionkontoret bokar lokal och återkommer 
med en inbjudan. 

13. Mötet avslutas  
Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Jönköping 2015-10-26 

Ordförande   Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Christer Olsson Linda Staaf 


