
    
 
Protokoll  

Datum: 2017-06-26, telefonmöte 

Styrelsemöte nr 3, 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. 

3. Val av justerare. Anders Hedlund valdes till justerare.  

4. Föregående mötesprotokoll från den 29 maj. Bekräftelse av punkt 6f. Berg lokalavdelning 
har på sitt årsmöte bestämt sig för att lägga ner - de medlemmar och tillgångar som finns överförs 
till Frösön lokalavdelning. Protokollet lades till handlingarna.  

5. Beslut sedan förra mötet. 
a) Nätverksträffar ”Vässa din kommunikation” erbjuds nu, utöver Örebro den 2 sept, även i Falun 
den 19 nov och Sundsvall den 27 januari. Vi kommer att vara hos Studiefrämjandet. 
 
6. Rapporter/Avstämning 
a) Ekonomi. Christer kontaktar André för att få översikt och kommentar gällande det ekonomiska 
läget, att förmedla till styrelsen.  
b) VU. Ulrika är åter i arbete och glad för all positiv stöttning som hon fått under våren. Hon var i 
Jönköping i början av juni på regionkontorsträff (verksamhetsplanering), samt för att delta i ett 
möte med Lotta Norberg, projektledare Friluftsakademin. Se vidare punkt 6g. 
c) Let´s get out. Ulrika jobbar med FAQ, hon återkommer. Förberedelser pågår för rekrytering av 
en operativ projektledare 100 procent, 1 år (med mål att förlänga tjänsten, förutsatt egen 
finansiering). Tillträde blir så snart som möjligt, förhoppningsvis redan i augusti/september. 
Regionen har fått in ett antal ansökningar kring projektledartjänsten och ska träffa 3-4 personer för 
intervjuer v.27. Jörg, Anneli och Hans kommer att vara med på intervjuerna. Gällande 
ekonomiadministration i projektet så planeras för en tjänst, 30-35 procent. Diskussion pågår om 
upplägget och var stationeringen ska vara, eventuellt i Jönköping.   
d) Skogshjältarna. Rapport från Lina Lagström. Samarbete har påbörjats i Avesta. Kursledare är 
klara och man letar nu datum för utbildning i september och efter årsskiftet. Utkast till avtal finns. 
e) Skogsmulle i förskolan. Vårens arbete har resulterat i att det finns två tilltänkta personer som 
kan bli kursledare, Skogsmulle i förskolan, i regionen. Planen är nu att de intresserade ska kunna 
utbildas i höst och att det våren 2018 ska vara möjligt att köra utbildning i egen regi i region mitt. (I 
region öst genomförs den första utbildningen i egen regi nu i oktober, och det kommer finnas 
chans att ta del av kunskaper/lärdomar från detta arbete.)  
f) Utbildningsteamen. Det kommer att finnas tillfälle att prata vidare i samband med träffen i höst. 



    
 
Kajak - Hans har varit i kontakt med Ove Sigvardsson arbetar för ett fördjupat samarbete om 
utbildningar ihop med Region Öst inför 2018. Natalie Pettersson, Västerås, ska kontaktas för att 
vidga gruppen. Barn – Anneli lyfter att vi behöver lobba mer för barnledarutbildningarna i höst. En 
anmäld hittills, till utbildningen i Sundsvall. Tre anmälda till Falun. Alpint – arbetet fortgår som 
vanligt. Ledarna behöver bli bättre på att rapportera verksamhet. Långfärdsskidskor – inget nytt. 
Riks efterfrågar fler kursledare, långfärdsskridskor.    
g) Friluftsakademin. Lotta Norberg har börjat arbeta som projektledare. Tidplanen och en 
presentation av Lotta finns nu på webben. 
www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/friluftsakademin/tidplan/ 
Projektets styrgrupp är regionsordförandena, ledningsgruppen på riks och riksstyrelsens 
ordförande Erik Lundvik. Regionernas verksamhetsutvecklare ingår i projektets arbetsgrupp och 
förväntas prioritera/avsätta tid för projektarbetet, på uppdrag av sina regionsordföranden. I 
referensgruppen ingår ett antal ideella ledare från de olika regionerna. Från region mitt ingår 
MTB-ledarna Lena och Håkan. 
 
7. Utbildningar 
a) Genomförda: Inga 
b) Kommande: Skogsmulle och skogens värld, Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp 
Sundsvall 8-10 sept. |  Vildmarksäventyr, Strövare och Frilufsare, Falun 19, 26-27 augusti. 
 
8. Skrivelser 
a) Inkommande. För kännedom. 

• Trafikverket. Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E45/väg 70 
delen genom Mora i Mora kommun, Dalarnas lön. Riks har sänt till LA. Ingen åtgärd. 

 
b) Utgående. Inga.  
  
9. Övriga frågor 
a) Representanter ungdomsstämman. Marina har inte fått några förslag gällande representanter 
från region mitt, men från region norr. Arbetet går vidare. Sista anmälningsdag är i september. 
Styrelsen och Ulrika åtog sig att höra sig för under Ledarveckan – om eventuella representanter.    
b) Friluftsmiljörådet. Anders Busskvist i Östersund har hört av sig till Riks och är intresserad av att 
vara medlem i rådet. Han är jurist till yrket, arbetar på länsstyrelsen, men också barnledare i 
Frösöns lokalavdelning. Styrelsen är positiv till att han blir regionens representant i 
Friluftsmiljörådet. Anna kommer att ta kontakt med Anders för avstämning. Styrelsen kan tänka 
sig att bjuda in Anders till ett styrelsemöte framöver, om/när han klivit in i rådet, för att få 
återkoppling på läget.  
c) Ledarveckan. Jörg, Hans, Anneli och Ulrika är med på ledarveckan och medverkar bland annat 
i de anställningsintervjuer som regionen planerar. Övrigt: Ulrika kommer att genomföra två kortare 
pass gällande första hjälpen för barn respektive ungdomar under torsdag och fredag förmiddag. 
Anneli kan backa upp.  
e) Styrelsemöte i höst. Angående den gemensamma träffen 23-24 sept ihop med Region Öst, i 
Stockholm. Har man förhinder så ska det anmälas till regionkontoret i god tid, annars förväntas 
man delta i träffen. (Anders har meddelat förhinder sedan tidigare). Louise har kontakten med 

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/friluftsakademin/tidplan/


    
 
utbildningsteamen om deltagande. Ove (kajak), Anneli (barn), Hans (skridskor) är klara. Alpina 
teamet har inte svarat än, inte MTB heller.  
f) Valberedningsgruppens förslag. Anders Hedlund och Veronika Lekare valdes på 
regionstämmans till valberedningsgrupp. Deras förslag till valberedning 2017 är: Tomas Ringsby 
(sammankallande), Anna Bryngelsson och Hans Bovin. Regionkontoret har sänt förslaget på 
remiss till lokalavdelningarna och inga synpunkter har inkommit. Styrelsen fastställde 
valberedningsgruppens förslag.  
f) Regionträff. Nu finns ett förslag om en gemensam träff för lokalavdelningarna, den 18 
november, i Faluntrakten (Romme?)). Detta blir då i anslutning till den redan fastlagda 
nätverksträffen gällande kommunikation i Falun den 19 november. Syftet är nätverkande och 
inspiration men också information/grenspecifika workshops om de nya säkerhetsplanerna som 
kommer att rulla ut i organisationen framöver. Kan styrelsen tänka sig att bekosta övernattning för 
två personer från respektive lokalavdelning? Ulrika åtog sig att ta in en offert från Romme. Christer 
åtog sig att stämma av med André gällande den ekonomiska situationen och vad som är möjligt. 
Träffen behöver ”sys ihop” så snart som möjligt för att vi ska kunna gå ut med information i god tid.   
 
11. Nästa möte 
Måndagen den 28 augusti kl. 20:15 via telefon.  
 
12. Mötet avslutades  

 

Justeras          Justeras                  Protokoll  

 

 

 

Christer Olsson            Anders Hedlund  Anna Kim-Andersson  
Mötesordförande      Justerare              Mötessekreterare  


