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Protokoll 
Styrelsemöte nummer 5, Friluftsfrämjandet Region Öst 2015-11-19 
 
Plats: Skype 
 
Närvarande:  Anders Ohlsson Ordförande   Lisa Örtbrant Ledamot 

Matilda Andersson Ledamot Klas Qvarnström      Kassör 

Lars Hermansson Ledamot Esbjörn Petersson Ledamot 

Håkan Eriksson Ledamot 
Linda Staaf  Adjungerad  Eva Karlsson VU 

 

Frånvarande: Ellinor Sundberg, Johan Wahl 
 
§ 
56 Mötet öppnas 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
57 Dagordningen godkänns efter att vi lagt till under 65 Övriga frågor: b, julbord, c, 
kajak samordningsgrupp och d, Samordningsgrupp barn. 
 
58 Val av justerare: Lisa Örtbrant väljs enligt justerarlista.  
 
59 Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
60 Beslut sedan förra mötet:  

a) Styrelsen beslutade att låta Eivor Folkesson ta en plats i Friluftsrådet, och regionen 

kommer att stå för de kringkostnader som uppstår för uppdraget. 

b) En arbetsgrupp kring Friluftsakademin har tillsatts på riksnivå och styrelsen 

beslutade att låta Eva Karlsson ingå i den som representant för Region Öst. 

61,Rapporter 
a) Ekonomi 

Linda rapporterar om det ekonomiska läget och att vi har en stor faktura som skall 

ställas till Region Mitt för de delade kostnaderna för kansliet.  

Anders berättar om bankmöte på Nordea som han och Linda var på i början av 

november. Vi fick frågan om vi ville flytta alla våra konton till Nordea och har nu tittat 

på vilken ränta vi har på SBAB. Vi kommer att kolla vidare och kan komma att byta 

bank om vi får en högre ränta hos Nordea, om inte låter vi vårt sparkonto ligga kvar 

hos SBAB. 

b) VU 

- Eva berättar om pågående projekt. Riks har beviljats pengar från Arvsfonden för 

att driva ett projekt kring Naturparkour och Eva har jobbat på att få en sådan till 

Örebro.  
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-  

- Projektet Gilla Backen med Petter rullar på och man tittar på gemensam 

bidragsansökan för lokalavdelningar från Leader (Lokal utveckling enligt 

Leadermetoden). 

- Det har varit tre nätverksträffar som varit mycket positiva. Man är intresserade 

av grenspecifika nätverksträffar framöver och två av tre nätverk har skapat egna 

facebookgrupper för vidare diskussioner och idébyten online. 

- Projektet Skogshjältar rullar på och Riks söker mer pengar för projektet – pengar 

som kan komma oss till del för vår del av projektledningen.  

- Allemansrättsprojektet: Anders fyller i och rapporterar från mötet med Britta och 

Anders S som han hade i Linköping tidigare i veckan. Man pratar om att 

introducera en filmtävling för grundskoleelever – på temat allemansrätten. En app 

och utbildningar kopplat till de olika årstiderna. Även Studiefrämjandet är 

involverat. Nästa möte är i slutet av januari då även Studiefrämjandet och Riks 

kommer att närvara.  

 

 

c) RO-träff 

Anders rapporterar från senaste RO-träffen. Samtliga RO lämnade rapporter om 

arbetet i sina resp. regioner. Frågor och punkter som togs upp var bl.a.: 

Snart kan man ta betalt online via vår hemsida. Detta testas på tre LA under vintern 

innan det i så fall går ut och blir tillgängligt för alla.  

Att kolla brottsregister innan man utbildar ledare inom Friluftsfrämjandet. 

Om det behövs en resegaranti för de kurser med resor som anordnas.  

Friluftsakademin – Anders presenterade vårt förslag, men det är inget man kommer 

gå vidare med nu. Istället tillsätter man en arbetsgrupp med en representant från 

varje region – och där Eva blir vår.  

Riks arbetar med förändring av organisationens årscykel. LA årsmöten kommer ligga 

som vanligt på våren, medan region- och riksstämma ligger på hösten med planerad 

start 2017. På så vis tar man beslut om budgeten innan budgetåret börjat, till skillnad 

från idag. Frågan skall beredas och tas upp på nästa stämma innan beslut tas. 

 

d) Ungdomsstämman 

Matilda rapporterar från stämman 16-18/10 där regionen hade med 6st ombud och 2 

observatörer. Mycket aktiviteter och mycket positiva kommentarer från deltagarna. 

Man beslutade att bilda en Samordningsgrupp Ung som kommer att jobba ett år med 

att ta fram en valberedning och en ny ledning till nästa år. Det finns idag 12st 

representanter från landets alla regioner. Från oss sitter både Matilda och Ellinor.  

Den 11/12 skall gruppen upp till Sthlm för att träffa Riks.  
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62 Beslutspunkter 
Inga beslutspunkter 

 

63.Utbildningar 
a) Genomförda 

Barnledarutbildning i Borensberg 31/10 – 1/11 med 12st deltagare samt en 

webbutbildning i Linköping 25/10. 

b) Planerade 

Sälen: Intro skidor 24st, Clinic skidor 21st, Clinic Snowboard 5st, Guidad åkning 

3st. 15 ledare åker upp. 

Idre: Utb 1 5st, Utb 2 4st, Utb. Snowboard 1.st.  

En vandringsutbildning är på planeringsstadiet. 

 

64 Skrivelser 
a) Inkommande - inga 

b) Utgående – inga 

 

65, Övriga frågor 
a) Facebookpolicy 

Linda har tagit fram förslag på en facebookpolicy som styrelsen beslutade att 

anamma. Policyn kommer att justeras och sedan fungera som underlag för 

lokalavdelningar som önskar liknande policys.  

b) Julbordet med kansliet blir den 15/12 och Anders och Lars representerar styrelsen. 

c) Samordningsgrupp kajak 

Håkan kliver av och styrelsen beslutar att låta Kersti Beck Larsson och Katarina 

Moberg ta hans plats. 

d) Samordningsgrupp barn 

Lisa rapporterar från träffen i Malmö där inte hon själv, utan Karin Gustavsson, 

närvarade. De övriga regionerna kommer också att införa 3-dagars utbildningar, och 

man ska även inventera kursledare och se vilka som kan tänka sig att utbilda i andra 

regioner 

e) Riks vill veta hur många kursledare vi vill utbilda under 2016 och vi uppskattar det till 

6st 

f) Linda kontaktar valberedningen och ber dem påbörja arbetet inför regionstämman. 
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42 Nästa möte 
På Skype 26 januari kl.19.30. 
 
43 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet. 
 
Jönköping 2015-11-19 
 
Justeras   Justeras                Vid protokollet 
  
    
    
Anders Ohlsson  Lisa Örtbrant         Linda Staaf 
Ordförande                     Justerare              Mötessekreterare 

 


