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Protokoll 
Styrelsemöte nummer 3, Friluftsfrämjandet Region Öst 2015-08-26 
 
Plats: Skype 
 
Närvarande:  Anders Ohlsson Ordförande   Lisa Örtbrant Ledamot 

Matilda Andersson Ledamot Håkan Eriksson      Ledamot 

Lars Hermansson Ledamot Linda Staaf  Adjungerad 

Eva Karlsson Adjungerad 

 
 

Frånvarande: Ellinor Sundberg, Klas Qvarnström, Johan Wahl, Esbjörn Petersson,  
 
§ 
32 Mötet öppnas 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
33 Dagordningen godkänns efter att vi strukit 4 punkter under rapporter som felaktigt 
stod kvar sedan förra mötet. 
 
34 Val av justerare: Matilda Andersson väljs enligt justerarlista.  
 
35 Föregående mötesprotokoll godkänds och läggs till handlingarna, efter att ha 
noterat att det var Håkan Eriksson som då var den närvarande ledamoten och inte 
Eivor Folkesson. 
 
36 Beslut sedan förra mötet: Inga beslut 
 
37 Rapporter 

a) Panorama / Webbutbildningar 

Friluftsfrämjandets nya webbsida lanserades i juni. Nästa steg är nu att lära LA att 

hantera webben och börja använda den. Vi har 2-3st webbutbildare i vår region som 

skall göra detta. Ett läromaterial är snart klart, webbutbildarna har kontakt med 

varandra och hjälps åt. Ett fåtal är anmälda i nuläget till de tillfällen som vi har 

inplanerade i regionen under hösten. 

Region Öst skickar en prioriteringslista till Riks om vad som bör åtgärdas med den 

nya webbsidan – det är flera funktioner som saknas. 

b) Ledarveckan 

Region Öst anordnade Ledarveckan i Idre v.27 och den blev mycket lyckad med 700-

800st deltagare. Vi skickar ut en utvärdering i veckan till de ledare som deltog. 

Region Öst kommer att anordna Ledarveckan även nästa sommar. 

Vi har från Riks äskat pengar för det administrativa arbetet – 30 000kr. 
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c) Våryra 

Våryran som vi anordnade i Isaberg blev mycket lyckad. 

d) Allemansrättsprojektet 

Ett nytt projekt finansierat genom de pengar vi fick från Rikspotten, samt pengar som 

Riks skjutit till från Postkodlotteriet – totalt 110 000kr. Projektet handlar om att ta fram 

ett interaktivt pedagogiskt material om Allemansrätten. En kartläggning har gjorts och 

diskussionen är igång om hur arbetet skall utformas tillsammans med Britta Brygge 

och Anders Szczepanski från Nationellt Centrum för utomhuspedagogik vid 

Linköpings Universitet. Steg 1 är nu att de ska ta fram förslag till ett pedagogiskt 

material till november.  

e) VU 

Jobbar vidare med projektet Skogshjältar – hoppas få den till Öxnehaga i Huskvarna 

och har ett möte med barnledare angående detta inom kort. Möte med Isabergs VD 

nästa vecka för att se om vi kan utveckla vårt samarbete ännu mer. 

f) Ungdomsstämman 

Går av stapeln 16-18/10. Vi hade hoppats fylla platserna till de 6 ombud vi hade, men 

fick utöver dessa 6 ombud även ihop 2 observatörer. Beslut att låta styrelsen stå för 

kostnaden även för de två observatörerna som följer med till Ungdomsstämman. Det 

rör sig om 1500kr/st + resa upp. 

 

38 Beslutspunkter 
a) Ny ungdomsrepresentant 

Ellinor har inte haft möjlighet att närvara vid möten under en längre tid och förslag 

kom om att hitta en annan ungdomsrepresentant till hennes plats, någon som har 

mer tid att engagera sig. Beslut att Eva kollar med Ellinor om hon vill engagera sig 

mer eller ställa sin styrelseplats till förfogade. 

b) Framtagande av ny informationsbroschyr FF 

Nytt broschyrmaterial om Friluftsfrämjandet behövs. Anders har talat med Riks och 

bett dem ta fram detta, alternativt låta Riks betala tryck och sättning för att Region 

Öst tar fram detta. Beslut att låta Sofia Ödeen vara den som gör broschyren genom 

att gå upp i arbetstid, om Riks står för kostnaden. 

 

39 Utbildningar 

a) Genomförda 

Barnledarutbildning i Ånnaboda med 15 deltagare. 

Kajakledarutbildning med 12 deltagare 

b) Planerade 

Inga planerade under hösten för närvarande. 
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40 Skrivelser 
a) Inkommande - Inga 

b) Utgående – Regionfrämjaren är på gång ut nästa vecka. 

 

41, Övriga frågor 
a) Regionfrämjaren 

Det går inte att göra utskick med bilaga från nya webben – därför måste vi hitta en 

annan lösning på våra nyhetsbrev. Riks jobbar på att ta fram ett nytt verktyg för 

regionerna, men det blir klart först senare i höst. Vi kommer att ge ut ett eget 

nyhetsbrev från ett annat system under nästa vecka och tar eventuellt del av Riks 

nyhetsbrevsverktyg senare under hösten för de kommande utskicken. 

42 Nästa möte 
9-10/10 i Jönköping 
Kom gärna med synpunkter på innehåll. Vi går igenom verksamhetsplanerna för 
styrelsemedlemmarnas olika ansvarsområden.  
 
43 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
Jönköping 2015-08-26 
 
Justeras   Justeras                Vid protokollet 
  

    
    
Anders Ohlsson  Matilda Andersson         Linda Staaf 
Ordförande                     Justerare              Mötessekreterare 

 


