
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 2, Region Öst Datum: 2016-10-11 

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Matilda Andersson, 
Lars Hermansson, Julia Lernman, Lisa Örtbrant, Eva Karlsson, Louise Hammerin.  

Frånvarande: Esbjörn Peterson. 

Plats: Skype 

§ 
12. Mötet öppnas 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

13. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

14. Val av justerare  
Matilda Andersson väljs till justerare. 

15. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och lägges till handlingarna. 

16. Beslut sedan förra mötet 
Beslut att ansöka om projektmedel hos Postkodlotteriet gällande partnerskapsprojekt 
tillsammans med Astma och Allergiförbundet. Projektet innebär trygg lägerverksamhet 
och framtagande av utbildningsmaterial.  
Projektansökan har också skickats till FamiljenKamprad Stiftelse gällande friskvård för 
äldre i Småland, med namnet Må bra i naturen. 

17. Rapporter 
a) Ekonomi 
Halvårsrapport.  
b) VU 
- Askersunds outdoor, förfrågan om eventet har gått vidare till Örebro LA.  
- Arbete med ungdomsverksamheten och ungdomsstämman fortlöper. 
- Starta i gång Skogsmulle i Förskolan i samverkan med bl a Region Mitt. 
- Projekt, se § 16. 
c) RO möte 
Region Mälardalen administrerar ledarveckan sommar 2017, vill dela ansvar med alla 
regioner. Region Mälardalen och Riks har ansökt om förhandsbesked hos Skatteverket 
gällande sociala avgifter för kursledare. RO mötet diskuterade också projekt 
Allemansrätten och utbildningsweekend hösten 2017.  
På kommande RO möte, vision, deltar både Esbjörn och Anders. 



  
  

 
d) Kommunikatörstjänsten 
Stort intresse av tjänsten, 58 sökande. Ett första urval är gjort och fyra personer har kallats 
till intervju.  
e) Verksamhetsplan 
Riks arbetar för en verksamhetsplan som ska genomsyra hela organisationen, riks, region 
och LA, med tydliga mål 2020. Arbetet sker utifrån en mall innehållande, 
allmänt/bakgrund, analys – målgrupp, syfte, mål och förväntad effekt, genomförande.  
De punkter som styrelsen arbetade fram på mötet i Omberg ska finnas med i 
verksamhetsplan.  
f) Inför Regionstämman 
Beslut att genomföra stämman på lördagen den 22 april. Gotland LA kan ordna aktiviteter 
under helgen. Lisa tar fram förslag på program och en offert på boende och lokal för max 
40 personer.  
 
18. Beslutspunkter 
Styrelsen beslutar att det ska vara två representanter ifrån respektive styrelse, ordförande 
och en till i styrgruppen för AC ÖM. Utifrån kostnadsaspekt och önskad kontinuitet på 
mötena.  
 
19. Utbildningar 
a) Genomförda 
Barnutbildning i Ånnaboda med 6 deltagare. 
Barnutbildning i Rimforsa med 15 deltagare.  
 
b) Planerade 
Barnutbildning i Växjö, 11 anmälda. 
Låglandsvandringsutbildning i Långasjö 12 anmälda.  
Sälen alpint, intro 7anmälda, clinic skidor 1 anmäld ,intro snowboard 1 anmäld.  
Idre alpint, utb. 1 skidor 4 anmälda, utb. 2 skidor 2 anmälda. 

20. Skrivelser 
a) Inkommande 
Inga inkommande skrivelser. 
b) Utgående 
Bidragsansökan till Region Jönköping på 320 000 kr. 
Bidragsansökan till Region Östergötland 150 000 kr. 

21. Övriga frågor 
a) Ledarveckan vinter – vem ska med? 
Ja – Anders, Eva och Lousie. 
Eventuellt – Matilda, Julia, Lars, Klas, Håkan. 



  
  

 
Nej – Lisa.  
Boka stuga till styrelsen söndag –söndag. 
 
22. Nästa möte 
Tisdag 22/11 kl. 19:30 via skype. 

23. Mötet avslutas  
Ordförande avslutar mötet.  

 

Jönköping 2016-10-11 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Anders Ohlsson Matilda Andersson Louise Hammerin 


