
    
 
Protokoll    

Datum: 2017-04-24, telefonmöte 
 
Styrelsemöte nummer 1, Friluftsfrämjandet Region Mitt 

Närvarande: André Axelsson, Hans Levander, Christer Olsson, Anneli Funcke, Marina 
Larsson, Anders Hedlund, Jörg Bassek, Anna Kim-Andersson, Louise Hammerin. 

§ 
1. Mötet öppnades. Regionordförande Jörg Bassek hälsade välkommen och förklarade 
styrelsemötet i Friluftsfrämjandet Region Mitt öppnat. 

2. Dagordningen godkändes.  

3. Val av justerare. Hans Levander valdes till justerare av protkollet.  

4. Föregående mötes protokoll. Genomgång av protokollet från det konstituerande 
styrelsemötet den 8 april, som sedan lades till handlingarna.  

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

6. Rapporter/avstämning 
 
a) Ekonomi.  

Östersunds kommun har betalat ut 40 000 kr i bidrag till Let’s get out. Några 
landstingsbidrag har också rullat ut. Just nu har regionen kostnader för Realgymnasiets 
kurser, men kundfakturor för kurserna är på väg ut.  

Arvsfonden kräver ett eget bankkonto och särredovisning med eget kostnadsställe för 
projektet Let's get out. Ordförande väckte därför frågan om att skapa projektkonto för 
varje bidragsgivare så att regionen kan återredovisa till bidragsgivarna hur pengarna 
använts. Det är kassörens ambition att så ska vara fallet och det ska göras tidigt, nu i 
upptakten av Let’s get out.  

André och Louise ska ha telefonmöte i veckan om vidare bokföring.  

b) VU. Frågan utgick.  
 
c) Projekt. Till nästa styrelsemöte ombeds Ulrika att förbereda en längre genomgång av 
Let’s get out-projektet, inklusive projektbudget, för styrelsen. Jörg föreslår också ett 
uppstartsmötet kring projektet – styrelsen och de som ska arbeta i projektet – i höst. 
Projektstart blir i september. 



    
 
Ulrika ombeds även att skriva ihop ett FAQ som kan gå ut i veckan till styrelsen, med 
anledning av att Anneli och Hans väckte frågan om att alla i styrelsen behöver ha mer  för 
att kunna tala med sina lokalavdelningar osv.  

d) Skogshjältarna. Anneli och Anna redovisade en förfrågan gällande Skogshjältarna 
från projektledare Lina Lagström samt Lisa Larsson, Riksorganisationen, om att erbjuda 
Åvestadalsskolan i Avesta att delta i ett pilotprojekt för en metodutveckling av 
Skogshjältarna.  

Pilotprojektets syfte är att skapa en metod som är mindre resurskrävande än hittills 
genomföra insatser. Riksorganisationen ansvarar för pilotprojektet, inklusive kursledare, 
utbildning, genomförande och uppföljning/utvärdering. Region Mitt får löpande 
information. Målet är att få fram en förenklad Skogshjältarna-metod, liknande konceptet 
för Skogsmulle i förskolan, som kan användas vid fler skolor i hela landet.  

BESLUT: Styrelsen säger ja till förslaget om att genomföra ett pilotprojekt för 
Skogshjältarna i Region Mitt. Anneli återkopplar till  Riksorganisationen och lämnar en 
lägesrapport efter avstämning gällande Skogshjältarna, till nästa styrelsemöte.  
 
e) Utbildningsteamen.  

Alpint. Förfrågan har inkommit till verksamhetsutvecklaren om två personer som vill gå 
kursledarkurs från Ludvika, Mikael Eklöf och Martin Vestbom. Styrelsen ställde sig positiv 
till att utbilda fler kursledare men utbildningsteam alpint behöver ge sitt godkännande 
först.  BESLUT: Styrelsen delegerade till Jörg att ta frågan vidare med Ulrika , och ev. 
hämta godkännande från alpina utbildningsteamet via Anders Edlund.  

Kajakteamet. Det är kontaktproblem i teamet och Ove Sigvardsson behöver stöd. Det 
finns stort behov av nya ledare i flera lokalavdelningar och man efterfrågar utbildningar.  
Hans åtog sig att tala vidare med Ove och fråga om önskemål och om styrelsen kan hjälpa 
honom vidare.  

Barnteamet. Anneli framförde ett önskemål om att styrelsen puffar på för att få folk att 
anmäla sig till de kurser som erbjuds. Detta med anledning exempelvis av att 
Sundsvallsutbildningen blev inställd på grund av för få anmälda. Det visade sig i efterhand 
att det fanns fler intresserade, men de anmälde sig ju inte. 

Övrigt. Styrelsen diskuterade frågan om septembers planerade träff för styrelserna i 
Region Öst och Mitt samt de alpina teamen, kan vidgas till att representanter från all 
utbildningsteamen kan vara med? Ett förslag på mötesdatum behöver också beredas till 
nästa styrelsemöte. 

 
8. Utbildningar 
a) Inga genomförda utbildningar sedan senaste styrelsemötet. 



    
 
b) Kommande. MTB-kursen i Falun om två veckor är fullbokad. I höst kommer 
strövarutbildning, utbildning strövare-lufsare, utbildning skogsmulle/knopp/knytte men 
datum är ej fastställda ännu. Arbete pågår också med att få till en utbildning gällande 
Skogsmulle i förskolan i Region Mitt i höst. 

9. Skrivelser 
a) Inkommande. Anna redovisade om två beslut från Länsstyrelsen Dalarna som är 
utskickade till lokalavdelningarna för synpunkter.  
b) Inga utgående skrivelser. 

10. Övriga frågor 

a) Årsstämman. BESLUT: Styrelsen godkände att Robin Östman, Bengt Liss, Hans 
Levander och Marina Larsson är ombud för Region Mitt på årsstämman den 20 maj. 
Styrelsen delegerade till Jörg och Christer att fatta beslut om ytterligare delegater. Anna 
återkommer till Jörg och Christer med eventuella namn. 

b) Vilka reser till Ledarveckan vecka 27? Av de som var med på telefonmötet planerar 
Anneli, Jörg och Hans att medverka. T  

C) Anneli lämnade rapport från Region Östs stämma i Visby där hon deltog som gäst 
från Region Mitt. Det var en givande helg med rundvandringar och prat och diskussioner. 
Anneli anser att Region Mitt skulle kunna göra något liknande nästa år. Styrelsen tackade 
Anneli för att hon representerade regionen.  

11. Nästa möte 
Måndag 29 maj kl. 20.15 via telefon. Christer kommer vara ordförande då Jörg är bortrest.   

12. Mötet avslutades 

 

 

Justeras          Justeras                  Protokoll  

 

 

 

Jörg Bassek             Hans Levander       Anna Kim-Andersson  
Mötesordförande      Justerare              Mötessekreterare  


