
    
 
Protokoll  

Datum: 2017-05-29, telefonmöte 

Styrelsemöte nr 2, Friluftsfrämjandet Region Mitt 

Närvarande: Christer Olsson, Anneli Funcke, Marina Larsson, Anders Hedlund, Hans Levander, 
Ulrika Hermansson, Anna Kim-Andersson. 
  
§ 
1. Mötet öppnades. Vice regionsordförande Christer Olsson hälsade välkommen och förklarade 
mötet öppnat. 

2. Dagordningen fastställdes med tillägg 6f respektive 9e-g. 

3. Val av justerare. Anneli Funcke valdes till justerare.  

4. Föregående mötesprotokoll från den 24 april. Punkten om ett FAQ för Let’s get out – Ulrika 
kommer att återkomma till styrelsen med detta. Protokollet lades till handlingarna.  

5. Beslut sedan förra mötet. 
a) Arbetsutskottet har fattat beslut om att regionen erbjuder en nätverksträff/utbildning gällande 
kommunikation. Träffen blir den 2 september i Örebro och den arrangeras ihop med Region Öst. 
Studiefrämjandet erbjuder lokal kostnadsfritt. Regionen bjuder på lunch men reseersättning utgår 
ej från regionen. 9 platser är reserverade för Region Mitt. Mer information och anmälan finns på 
www.friluftsframjandet.se/mitt. Information om träffen fanns också med i senaste nyhetsbrevet 
Dra åt skogen. Inbjudan har även gått till lokalavdelningar i södra delen av Region Mitt. Styrelsen 
gav i uppdrag till regionkontoret att sända ut informationen en gång till, denna gång direkt till 
samtliga lokalavdelningar (webbansvariga eller liknande).   
 
6. Rapporter/Avstämning 
a) Ekonomi. Punkten bordlades till nästa möte. André ombeds att sända kvartalsrapport via 
mejl till styrelsen. 
b) VU. Rapport från Ulrika som är tillbaka i tjänst på deltid. Framförallt har arbetstiden ägnats åt 
Let’s get out. Tillsammans med Jörg var hon på träff tidigare i maj på rikskontoret för planering 
kring Let’s get out. Hon var även med på riksorganisationens årsstämma som representant för 
Region Mitt.    
c) Let´s get out. Förberedelser pågår för rekrytering av en operativ projektledare samt en 
projektadministratör. Tjänsteprofiler och tjänstgöringsgrader är under diskussion. Planen är att 
anställningsintervjuer ska kunna genomföras i samband med Ledarveckan på Idre Fjäll vecka 27. 
Någon ytterligare från styrelsen, utöver Jörg, är ombedd att delta i rekryteringen/intervjuarbetet. 
Jörg ombeds att återkomma till styrelsen i juni med mer information. 
d) Skogshjältarna. Frågan bordlades till nästa möte.  
e) Utbildningsteamen. Kajak - Hans kommer att arbeta vidare med frågan om hur vi ska få 
kajakteamet att fungera, han är i dialog med utbildningsansvarig om saken. Barn – Anneli 
rapporterade att den tilltänkta barnledaren som skulle gått kursledarkurs i maj fick förhinder men 

http://www.friluftsframjandet.se/mitt


    
 
förhoppningen är att personen kan delta i höstens utbildning istället. Alpint – två personer från 
Ludvika (Mikael Eklöv och Martin Wästbom) deltog i kursledarkursen i maj.   
f) För kännedom.  

• Vallsta lokalavdelning arbetar för att gå ihop med Arbrå lokalavdelning.  
• Berg lokalavdelning har på sitt årsmöte bestämt sig för att lägga ner lokalavdelningen.  

De medlemmar och tillgångar som finns kommer att överföras till annan lokalavdelning i 
närområdet.  
 

7. Utbildningar 
a) Genomförda: Kursledarkursen (se punkt 6e). MTB-ledarutbildningen i Falun i början av maj var 
fulltecknad och blev lyckad med nöjda deltagare.  
b) Kommande: Skogsmulle och skogens värld, Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp 
Sundsvall 8-10 sept. |  Vildmarksäventyr, Strövare och Frilufsare, Falun 19, 26-27 augusti. 
c) Validering av ledarutbildningar. Styrelsen har tagit del av en återrapport från VU-mötet i april. 
Anders Hedlund berättade att han blivit kontaktad av medlemmar i Fjällgruppen och att han blivit 
ombedd att förmedla synpunkter om att nuvarande förslag om valideringsförvarande är för 
komplicerat samt att validering bör vara kostnadsfri. Styrelsen gav regionkontoret i uppdrag att 
ge denna feedback skriftligt, till arbetsgruppen för validering, via Anna Vikholm.  
 
8. Skrivelser 
a) Inkommande.  
 För kännedom.  

• Länsstyrelsen Dalarnas län. Beslut om upphävande av det statliga naturreservatsskyddet i 
Lennheden, Borlänge kommun. (Naturreservatet har gått över i kommunal regi.)  
Ingen åtgärd. 

Samråd. 
• Länsstyrelsen Dalarnas län. Förslag till beslut för naturreservatet Berg- Annas berg, Falu 

kommun. Synpunkter senast 20 juni. Regionkontoret sänder vidare till Faluns LA och 
svarar sedan. 

 
b) Utgående.  
 Regionkontoret har tackat för möjlighet att ge synpunkter i maj gällande:  

• Länsstyrelsen Dalarnas län. Remiss av beslut inför bildandet av naturreservatet 
Slogmyrloken i Falu kommun. 

• Länsstyrelsen Dalarnas län. Förslag om bildande av Kyrkbergets naturreservat. 
 

9. Övriga frågor 
a) Rapport årsstämman. Ombud för Region Mitt var Ulrika Hermansson, Thord Järlehag, Marina 
Larsson, Hans Levander, Bengt Liss, Robin Östman. Stämman genomfördes på ett positivt sätt. 
125-årsdagen firades med tårta. Information från Studiefrämjandet om en ny studiecirkel om språk 
Svenska i naturen, samt att studieförbundet tagit fram en ny utbildning för valberedningar. 
b) Ledarveckan vecka 27. Ulrika och Jörg kommer vara på plats. Någon ytterligare från styrelsen 



    
 
är ombedd att delta. Se punkt 6c. 
c) Styrelsemöte i  höst. Gemensam träff är planerad tillsammans med Region Östs styrelse den 
23-24 sept och representanter från utbildningsteamen. Anders meddelade förhinder.  
e) Intyg. Filip Sjödin önskar ett intyg på att han varit ledamot i regionstyrelsen två mandatperioder. 
Regionkontoret ombeds ombesörja detta. Intyget signeras av Louise och Jörg.  
f) Valberedningsgruppens förslag. Anders Hedlund och Veronika Lekare valdes på 
regionstämmans till valberedningsgrupp. Nu har de ett förslag framme till valberedning 2017: 
Tomas Ringsby (sammankallande), Anna Bryngelsson och Hans Bovin. Regionkontoret 
ombeds att sända förslaget på remiss till lokalavdelningarna inför beslut på nästa 
regionstyrelsemöte. 
g) Regionträff. Anneli Funcke lyfte frågan om en gemensam träff med lokalavdelningarna i höst 
(exempelvis den 14 eller 15 oktober) för inspiration men också information/grenspecifika 
workshops om de nya säkerhetsplanerna som kommer att rulla ut i organisationen framöver. 
Regionstyrelsen såg positivt på förslaget och Ulrika tillsammans med Jörg fick i uppdrag att ta 
fram förslag på datum och plats för en sådan träff.   
 
11. Nästa möte 
Måndagen den 26 juni kl. 20:15 via telefon.  
 
12. Mötet avslutades  

 

Justeras          Justeras                  Protokoll  

 

 

 

Christer Olsson            Anneli Funcke  Anna Kim-Andersson  
Mötesordförande      Justerare              Mötessekreterare  

 


