
     
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 2, Region Mitt Datum: 2016-05-30 

Närvarande: Jörg Bassek, Anneli Funcke, Christer Olsson, André Axelsson, Linda Staaf, 
Ulrika Hermansson, Anders Hedlund, Hans Levander. 

Frånvarande: Filip Sjödin, Marina Larsson, Jennika Lindblad 

Plats: Telefonmöte 

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

§ 2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 3. Val av justerare  
Anders Hedlund väljs enligt justerarlista. 

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

§ 5. Beslut sedan förra mötet 
Inga beslut sedan förra mötet. 

§ 6. Rapporter 
a) Ekonomi 
André ligger efter med ekonomin då han haft mycket med sitt arbete under våren. Han har 
idag skickat vidare till Linda så att hon kan ta över och påbörja bokföringen av ekonomin 
från januari och framåt. 
 
b) VU 
Ulrika berättar om kontakter hon har med en kanske ny, blivande lokalavdelning. Hon är i 
kontakt med andra lokalavdelningar som vill satsa på Mångkulturella Unga Ledare. För 
övrigt jobbar hon mycket med Ledarveckan nu, samt MUL. 
 
c) Årsstämman 
I helgen, 28/5, var det Riks årsstämma i Stockholm. Region Mitt hade 7 av 8 ombud 
närvarande. Totalt fanns 67 st ombud på plats. Han rapporterar från stämman och 
berättar att Friluftsfrämjandet under 2015 ökade med 5% och att målet till 2020 är att ha 
100 000 medlemmar.  

d) ACÖM Styrgruppsmöte 



     
  

 
Den 14-15/5 var Christer, Jörg, Annelie och Ulrika i Norrköping och träffade Region Östs 
representanter i styrgrupp ACÖM. Man diskuterade inköp av profilkläder, Ledarveckan 
2017, Regionstämman 2017 och Friluftsakademin. 

e) Ledarveckan Sommar 2016  
Annelie kommer att vara regionens kontakt på Ledarveckan tillsammans med Ulrika. Man 
har fått ihop fyra A4sidor med aktiviteter och mycket är redan fullbokat. En del besökare är 
upprörda över att aktiviteter bokas upp för snabbt. Men Ledarveckan har kommit att slå 
rekord varje år som Öst/Mitt arrangerat den och kommer så även göra i år. Redan nu är 
det fler stugor bokade än vad det var under veckan förra året. 

f) Ungdomsstämman 
Marina är inte med på mötet så punkten flyttas fram till nästa möte. 

g) Nedläggning av Lokalavdelning 
Anders har tagit fram vad som kan vara en mall för ev. framtida nedläggningar av 
lokalavdelningar, detta efter att fråga uppkommit från Krokoms LA som upphörde och 
medlemmarna flyttades till Frösön. Det finns enligt denna mall två sätt att gå – antingen 
genom att följa Friluftsfrämjandets stadgar eller genom att följa Lagen om ekonomisk 
förening. 
I höst kan Anders även titta vidare på en mall för hur man går till väga för att grunda en 
lokalavdelning, något som inte är helt enkelt det heller. 

§ 7. Beslutspunkter 
Inga beslutspunkter 
 
§ 8. Utbildningar 
a) Genomförda: Inga sedan förra mötet. Kajakkurs pågår. 
b) Kommande: I aug/sept genomförs en barnutbildning i Ludvika. 

§ 9. Skrivelser:  
a) Inkommande  
Inga 
 
b) Utgående  
Nyhetsbrev på gång i mitten av juni, Linda ber styrelsen komma in med förslag på 
innehåll. 

§ 10. Övriga frågor 
a) Gemensam Regionstämma 2017 
Ska Region Öst och Mitt ha gemensam Regionstämma nästa år? Själva 
stämmoförhandlingarna sker var för sig, med kringaktiviteterna gemensamt. Förslagsvis 
på Gotland. Styrelsen föreslår att kansliet tar fram förslag kring priser och tidsåtgång för 



     
  

 
vad en Gotlandsresa kontra en liknande stämma i området Örebro/Falun. Linda 
presenterar detta på nästa möte. Man hoppas här kunna lösa detta med medfinansiering 
från Studiefrämjandet. 

b) Ledarveckan Sommar 2017 
Öst kommer inte delta i arrangerandet av Ledarveckan 2017, men Mitt kommer att 
fortsätta och har ställt frågan om samarbete till Region Mälardalen. Man bör vara noga 
med att innan specificera vem som gör vad och vad som förväntas av respektive region 
innan samarbetet inleds. 

c) Oklarheter i tillvägagångssättet vid validering av ledare 
Anders påpekar att det finns en otydlighet i hur fjälledare och övriga ledare valideras. Vem 
som validerar och hur man grundar beslutet. Det bör ses över och styrelsen har ett ansvar 
att bevaka så att det blir enkla, klara och tydliga lösningar. 

d) Svårigheter att bli medlem via webbsida 
Anders har flera gånger hört människor som upplever problem med att bli medlem via 
webben. Om man av någon anledning inte kan bli medlem på webben vid ett visst tillfälle 
borde det där och då på sidan finnas en länk till kontakt med Medlemsservice. Linda tar 
frågan till Riks. 
 
§ 11. Nästa möte 
Telefonmöte 27 juni kl.20.15. 

§ 12. Mötet avslutas  
Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Jönköping 2016-05-30 

Ordförande   Justerare  Mötessekreterare 

 

Jörg Bassek Anders Hedlund Linda Staaf 


