
Protokoll styrelsemöte Nr 5, Region Öst Datum: 2017-03-04

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Matilda 
Andersson, Lars Hermansson, Esbjörn Peterson, Louise Hammerin, Eva 
Karlsson, Anna Kim-Andersson (§47-52a). 

Frånvarande: Julia Lernman, Lisa Örtbrant.

Plats: Jönköping

§
47. Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

48. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

49. Val av justerare 
Lars Hermansson väljs till justerare.

50. Föregående mötesprotokoll
Godkänns och lägges till handlingarna.

51. Beslut sedan förra mötet
Inga beslut sedan förra mötet.

52. Rapporter/Avstämningar
a) Kommunikation/Marknadsföring 
Anna föredrar regionens kommunikationsarbete. Bland annat ett pågående 
arbete med inventering av regionens lokalavdelningar som synliggörs på en 
karta genom medlemsantal och aktivitet på webben. Arbeta mer frekvent med 
programmet Apsis under 2017 med nyhetsbrevet samt andra utskick. 

b) Regionkontoret/VU
Eva slutar som verksamhetsutvecklare den 31/3. Arbetar kvar deltid i en 
överbryggande period. Anna är erbjuden en utökning av sin tjänst.
Linda avlutar sin anställning med bokslut 2016. Smålandsidrotten kommer 
igång med bokföringsarbetet för 2017 under vecka 10. 

c) Verksamhetsplan/Lägesrapport från verksamhetsområde
Eva föredrar förslag på verksamhetsplan 2017. Ansvariga för respektive 
verksamhetsområde ger ytterligare förslag och synpunkter till 
verksamhetsplan.
e) Samarbeten
Friluftsfrämjandet Region Öst samarbetar med följande parter:
Studiefrämjandet
Miljö Linné, Växjö
Kumulus, Kalmar län
Partnerskap för sociala innovationer, Örebro län
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Stiftelsen Isaberg
Askersund Outdoor
Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Gotland, Östergötland, 
Örebro.
Landsting och regioner i ovan nämnda län. 

d) Verksamhetsberättelse
Arbetsprocessen med verksamhetsberättelsen pågår. Kontoret skickar ut 
förslag till styrelsen på texter.

e) Bokslut och Budget
Preliminärt resultat för 2016 +18 317 kr, upplösta fonderingar på 208 000 kr. 
Utbildningsteamen har endast förbrukat 31 % gentemot budget 2016.
Preliminär budget 2017, -96 470 kr.

f) Regionstämma
Förslag på olika teman under stämman.
”Båt and talk” 
* Lägga in och rapportera aktivitetstimmar 
* Friluftsmiljö
* Sociala nätverk 
* Utbildningar
- ledarutbildningar
- fortbildning 
- vad önskas för typ av utbildningar? 
* Nätverk/samarbetsutveckling

53. Utbildningar
a) Genomförda
Inga sedan föregående möte.

b) Planerade
Barnutbilning 17-19 mars i Rimforsa.
Barnutbilning 7-9 april i Växjö.
Barnutbildning i maj i Kalmar.
Kajakfortbilning – inför utbildning 2.

54. Skrivelser
a) Inkommande
Vadstena lokalavdelning ansöker om 40 000 kr för att genomföra Alla På Snö 
2018.
Styrelsen beslutar att stödja Vadstena lokalavdelning på annat sätt än med 
ekonomiska medel, genom att stötta i att hitta samarbetspartners, kontakt 
med Svenska skidförbundet etc. Regionen stödjer verksamhet av 
lokalkaraktär under uppstartsfas ej återkommande verksamhet. 

b) Utgående

55. Övriga frågor
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a) Inventarieförteckning
Under 2017 ska regionens inventarier inventeras och det ska skapas en 
inventarieförteckning. 

56. Nästa möte
Fysiskt styrelsemöte i samband med regionstämman 22/4. 

57. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet. 

Jönköping 2017-03-04

Mötesordförande Justerare Mötessekreterare

Anders Ohlsson Lars Hermansson Louise Hammerin
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