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Protokoll  

Datum: 2017-08-28, telefonmöte 

Styrelsemöte nr 4, Friluftsfrämjandet Region Mitt 

Närvarande: Jörg Bassek, Christer Olsson, André Axelsson, Anders Hedlund, Hans Levander, 
Anna Kim-Andersson, Marina Larsson (från punkt 7). 
  
§ 
1. Mötet öppnades. Regionsordförande Jörg Bassek hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Dagordningen fastställdes med tillägg om fråga om barnledarutbildningar (6f), webbsida för 
kajakbokning till Gagnef (9g) och information om avbruten sammanslagning 
Hudiksvall-Söderhamn (9f) samt 125-årsfirande i regionen (9h). 

3. Val av justerare. Christer Olsson valdes till justerare.  

4. Föregående mötesprotokoll från den 26 juni. Protokollet lades till handlingarna.  

5. Beslut sedan förra mötet. 
a) Fysisk träff för styrelsen den 2 september i Falun, för att ge tillfälle att vara med och utforma 
Friluftsakademin. 
b) Beslutet att anställa Carola Nordström för 1 år från den 1 september, som projektledare för Let’s 
get out och verksamhetsutvecklare, GODKÄNDES av styrelsen vid dagens möte.  
 
6. Rapporter/Avstämning 
a) Ekonomi. Information: Bokföring och kontering för juni är klar. Halvårsrapport med balans och 
resultat till och med juni 2017 sänder André ut till styrelsen så snart sammanställningen är färdig. 
Kassören har öppnat två nya konton varav det ena är för att kunna ta emot swishbetalningar 
(separat konto för redovisningens skull) och det andra är ett separat konto för Arvsfondsmedlen. 
Styrelsen BESLUTADE att Carola Nordström ska få ett eget kontokort för att kunna betala resor 
och utlägg som är kopplade till projektet Let’s get out. Redovisning ska ske på motsvarande sätt 
som Ulrika redovisar för sitt kort.  
b) VU. Nätverksträff kommunikation 2 september i Örebro, 2 deltagare anmälda från Region Mitt. 
I övrigt bordlades VU-frågan.  
c) Let´s get out. Carola Nordström kommer att medverka på lördagens träff i Falun (2/9) och då 
finns det tillfälle att prata mer om projektet. 
d) Skogshjältarna. Ingen ny information. 
e) Skogsmulle i förskolan. Kort samtal om nuläget. Anna lovade att återkoppla till André gällande 
förskolor med avtal i Västerås. Anna berättade om enkäten som gått ut till I Ur och Skur-förskolor 
samt förskolor med avtal om Skogsmulle i förskolan – för att inventera samarbetet med 
lokalavdelningarna. (När protokollet skrivs har 10 svar inkommit, på sändlistan fanns ca 30 
förskoleadresser). Resultat av inventeringen kommer senare i höst.  
f) Utbildningsteamen. Riks har fortbildning MTB i Falun den 16-17 sept. Gällande kajak ska Ove ta 
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kontakt med Natalie Pettersson och Hans följer upp detta och frågan om samarbete med andra 
regioner inom kajak. Gällande Barnledarutbildningar finns önskemål om utbildningstillfällen från 
LA Västerås samt Gagnef. 
 
7. Utbildningar 
a) Genomförda: Vildmarksäventyr i Falun i augusti, 5 deltagare. Det var roligt att den blev av! 
b) Kommande: Skogsmulle och skogens värld, Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp 
Sundsvall 8-10 sept (10 anmälda). 
  
8. Skrivelser 
a) Inkommande.  
Till styrelsen för kännedom.  

• Remiss från Lst i Dalarnas län inför bildandet av naturreservatet Långmyran, Ludvika kommun. Svar till 5 sept.  
• Förslag till beslut för Nerigårdens naturreservat, Säters kommun. Svar till 1 sept.  
• Inbjudan Samråd ny kraftledning – anslutn. vindkraft Östavall. Ånge & Ljusdals kommuner. Svar till 10 sept.  

 
b) Utgående.  
Inga. 
 
9. Övriga frågor 
a) Regionträff. Frågan bordlades till den 2 sept.  
b) Representanter ungdomsstämman. Marina har inte fått några förslag från region Mitt, men från 
region Norr. Arbetet går vidare. Sista anmälningsdag i september. Ev. har André tips på någon 
från Västerås som vill delta. 
c) Friluftsmiljörådet. Ingen ytterligare info i frågan om Anders Busskvist, Frösön LA, kan vara 
representant.   
d) Ledarveckan. Rapport. Jörg, Hans och Anneli samt Ulrika fanns på plats. Det var positiv och bra 
stämning med 141 genomförda aktiviteter. Region Mitt stod med som medarrangör men vi ger 
elogen till Region Mälardalen som drog lasset. Jörg sänder med ett stort beröm för genomförandet 
2017 där man vässade ledarveckan ett snäpp ytterligare. 
e) Styrelsemöte i höst. Se punkt 11. 
f) Lokalavdelning Berg. Riks har nu efter LAs önskemål om nedläggning avfört dem.  
Lokalavdelning Vallsta har kontaktat riks om nedläggning och processen pågår. Gällande ev. 
sammanslagning av Hudiksvall och Söderhamn rapporterade Anders om att denna fråga inte 
längre är aktuell och processen avslutad. 
g) Gagnefs lokalavdelning önskar stöd kring införandet av ett system för webbokning av kajaker. 
Anna kommer att hjälpa Gagnef.  
h) Kommer regionen att uppmärksamma 125-årsjubileét? Frågan bordlades till 2 sept. 
  
10. Nästa möte 
Den 2 sept i Falun enligt tidigare kallelse. 
Gemensam träff med Region Öst i Sollentuna den 23-24 sept enligt tidigare kallelse. Styrelsen 
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och representanter från utbildningsteamen deltar.  
 
 
Nästa telefonmöte per telefon är den 30 oktober, kl. 20.15. 
 
12. Mötet avslutades  

 

Justeras          Justeras                  Protokoll  

 

 

 

Jörg Bassek          Christer OIsson Anna Kim-Andersson  
Mötesordförande      Justerare              Mötessekreterare  

 


