
    
 
Protokoll styrelsemöte Nr 7, Region Mitt Datum: 2016-11-28 

Närvarande: Jörg Bassek, André Axelsson, Hans Levander, Anneli Funcke, Louise 
Hammerin, Ulrika Hermansson. 

Frånvarande: Filip Sjödin, Christer Olsson, Marina Larsson, Anders Hedlund.  

Plats: Telefonmöte 

§ 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Jörg Bassek hälsar alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och lägges till handlingarna. 

4. Val av justerare  
Hans Levander väljs till justerare. 

5. Beslut sedan förra mötet 
a) Alpina teamet ska få nya skidjackor, kostnad år 2017. 
b) Påbörja projekt MUL i Åre kommun. 
c) Jörg är med i styrgrupp ledarveckan sommar. 

6. Rapporter 
a) Ekonomi 
Bidrag kommer in till filmprojektet, ifrån riks, region Öst och eventuellt ifrån 
Studiefrämjandet och region Mälardalen. André kommer att bokföra om 2016 års 
verifikationer i annat bokföringsprogram. Inköp av nytt bokföringsprogram, frågan tas upp 
på mötet i december för beslut. Del av resekostnader för ungdomsstämmans ombud ska 
faktureras riks.  
b) VU 
Ulrika har varit i på kontoret i Jönköping, påbörjat verksamhetsplansarbetet i samverkan 
med öst, tagit del av konceptet Skogsmulle i förskolan för att möjliggöra en start år 2017 i 
regionen.  
Träffat alpina teamet och planerat framåt. MTB teamet är på gång med utbildning. Jörg 
och Ulrika har haft medarbetarsamtal, träffat personal på riks och där bland annat fört 
fram en önskan om delaktighet från regionerna vid anställning av nya tjänsten för arbete 
med Friluftsakademin.  



    
 
 
c) Ungdom 
Punkten skjuts till nästa möte. 
d) Utbildningsteam barn 
Träffen ledde till planering av två knopp/knytte/mulleutbildningar vår och höst 2017, en 
strövar/lufsarutbildning våren 2017. Finns önskemål att på en regionträff genomföra 
utbildning i Öppna Skogsgläntan.  
 
7. Beslutspunkter 
a) Arvodering kursledare 
Region Mälardalen har fått ett förhandsbesked från skatteverket, gällande sociala 
avgifter, med beskedet om att Friluftsfrämjandet ska betala sociala avgifter för 
kursledararvode. 
Styrelsen beslutar att höja arvoderingen för kursledare till 500 kronor/dag (exkl. soc. 
avgifter). Ett dagsarvode för förberedelse utgår också till kursansvarig. 

8. Utbildningar 
a) Genomförda 
Inga sådana. 
b) Planerade 
Alpint, intro, 5-8/1 i Vemdalen. 
Alpint, utbildning 1 och 2, 5-12/1 i Vemdalen. 
Alpint, fortbildning skidteknik, 9-12/1 i Vemdalen. 
Långfärdsskridskor, utbildning 1, 11-12/2 i Hudiksvall.  
Barnutbildning Knopp-Knytte-Mulle  31/3-2/4. 
Barnutbildning Knopp-Knytte-Mulle  8-10/9. 
Barnutbildning Strövare-Frilufsare 28/4-30/4. 
 
9. Skrivelser 
a) Inkommande 
Skrivelser ifrån Länsstyrelsen Dalarna, remisser gällande bildande av naturreservat i ett 
flertal kommuner i Dalarna. Remisserna skickas för synpunkter till berörda 
lokalavdelningar. 
b) Utgående 
Inga utgående skrivelser.   

10. Övriga frågor 
a) Kursledare/rutiner 
Punkten skjuts till nästa möte. 
 
11. Nästa möte 
Fysiskt styrelsemöte den 10 december kl. 10:00-16:00 i Söderhamn.  



    
 
12. Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet.  

 

Jönköping 2016-11-28 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Hans Levander Louise Hammerin 


