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Protokoll  

Datum: 2017-10-03, telefonmöte 

Styrelsemöte nr 5, Friluftsfrämjandet Region Mitt 

Deltagare: Jörg Bassek, Anneli Funcke, Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Ulrika 
Hermansson, Anna Kim-Andersson.    

1. Mötet öppnades. Ordförande hälsade alla välkomna. 

 

2. Dagordningen fastställdes. 
 

3. Val av justerare. Anneli Funcke. 
 

4. Föregående mötesprotokoll från den 28/8 godkändes.  

 

5. Beslut sedan förra mötet. Bifall till en fortbildningsträff hösten 2018 på Isaberg. 
Utbildning kursledare, alpina utbildningsteamet har fått ok att sända två alpina aspiranter 
på kursledarkurs.  

 

6. Friluftsakademin.  Styrelsen har diskuterat Friluftsakademin vid två tillfällen, i 
Sollentuna den 21-22 september ihop med region öst och representanter från 
utbildningsteamen, samt i Falun den 2 september. Inför dagens styrelsemöte sändes sju 
brännpunktsfrågor ut - styrelsens åsikter sammanfattas här. Ulrika får dem med sig till 
projektgruppsträffen för Friluftsakademin den 5 oktober: 

1. Vilken grundstruktur ska vi sikta mot?  
3+ev.2. Att förfina struktur i Styrdokument utbildning är inte tillräckligt. Använd befintliga resurser på 
riks och region och sätt upp en egen struktur för utbildning, som står lite vid sidan av det som är 
idag.Styrning av regioner+riks.  
 

2. Vem ska planera, marknadsföra, administrera och genomföra utbildningar? 
2. Friluftsakademin där riks och region är i samarbete.  
 

3. Behövs det resurs för nationell samordning av Friluftsakademin (exempelvis ”utbildningschef”)?  
1. Det behövs en utbildningschef/samordnare som är verkställande av en styrelses beslut, se 
nedan.  
 

4. Om det ska finnas en nationell resurs, vem ska då ge uppdraget till den resursen? 
2. Riks och regioner tillsammans (en styrgrupp som utses av regionstyrelserna och  
Riks). 
 

5. Vem ska bestämma över hur våra utbildningar utvecklas och kvalitetssäkras, inte minst gällande 
krav, innehåll och format?  
3 i komb. med 5. Regionstyrelserna och samordningsgrupperna tillsammans med Riks under 
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flaggskeppet Friluftsakademin. 

 
6. Vem ska kursledaren vända sig till för att bli utsedd, utbildad, vidareutbildad, kvalitetssäkrad och som 

därmed har mandat att avsluta kursledarens uppdrag? 
5. Friluftsakademin med region, samordningsgrupper och riks tillsammans.  
 

7. Hur ska vi finansiera framtidens Friluftsakademi?  
2. Riks och region omprioriterar befintliga resurser. 

 

7. Regionträffen i Sundsvall. Det finns ett planerat program för träffen lunch till lunch 
den 28-29 oktober. André, Hans, Christer, Jörg och kanske Anders medverkar från 
styrelsen. Troligtvis blir det minst ett tjugotal personer som kommer. Påminnelse om 
anmälan kommer att gå ut denna vecka tillsammans med programmet - och ytterligare i 
nästa vecka.   

 
8. Rapporter/Avstämning 

a) Ekonomi. Ekonomiska rapporten fram till sista juli finns färdig. Smålandsidrotten hjälper 
sedan maj till med bokföringen. Det finns nu ett kostnadsförslag för fortsättningen 
gällande daglig ekonomisk hantering.  

b) VU. Det börjar bli dags för verksamhetsplanering. Vad är viktigt, vad vill vi lyfta, vilka 
mål har vi? I detta ingår även utbildningsteamens planering, datum för regionträff osv. Det 
vore bra att ha framförhållning i VP-arbetet. Ulrika får i uppdrag att titta på när det vore 
lämpligt i tiden att ha en fysisk träff gällande verksamhetsutveckling.  

c) Let´s get out. Carola har börjat sin anställning och introducerats. Kontakter med Åre, 
Östersund och Sundsvalls kommuner är tagna och kommunerna är positiva. Vi arbetar 
med allt runt omkring för att få ungdomarna engagerade. Smålandsidrotten har 
kontrakterats för att sköta projektekonomin löpande. Styrelsen önskar månadsrapporter 
på 1-2 sidor om vad som är på gång så att projektet kan följas: Ulrika, Carola och Anna får 
i uppdrag att utmejsla detta. 

d) Skogshjältarna. Pilotprojektet på Åvestaskolan i Avesta/Krylbo pågår. Första 
utbildningsdagen genomfördes 20/9 och fick bra respons. Andra dagen blir våren 2018. 
19 pedagoger deltar.  

e) Skogsmulle i förskolan. Enkät utskickad till förskolor om samverkan. Kurs kan köras i 
vår med inlånade ledare.  

f) Utbildningsteamen. Budget och utbildningar. Till den 1 november har teamen fått 
uppdrag att berätta hur många utbildningar de ska ha, var de ska vara, tillsammans med 
ett budgetförslag för hela verksamhetsåret 2018. Ulrika får uppdraget att göra ett utskick 
ihop med Maria till utbildningsteamen med uppmaning/påminnelse om detta.   
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9. Utbildningar 

a) Genomförda: Kommunikationsträff Örebro 2/9. Skogsmulle o skogens värld, Sundsvall 
8-10/9.  

b) Kommande: Kommunikationsträff Falun 19 nov. Långfärdsskridskor datum? Alpina 
utbildningar 2018. 
 

10. Skrivelser 

a) Inkommande. Inga 

b) Utgående. Inga. 

 
11. Övriga frågor 

a) Ungdomsstämman. Marina har jobbat hårt och säkerställt att alla regionens platser är 
fyllda.  

b) Datum för regionstämman 2018 bestämdes till 21 april. Förslaget är att hålla stämman 
centralt i regionen och kansliet ombedes ta fram förslag på plats.  

c) Datum för Riksstämma 2018, den 26-27 maj – boka in i almanackan. Till nästa 
styrelsemöte önskar Jörg få indikation på vilka som förväntas delta.  

d) Anneli fick styrelsens uppdrag att överlämna en blomma på 125 års-mottagningen den  
4 oktober i Stockholm, med förväntan om 125 år ytterligare!  

 

12. Nästa möte 

30/10.  

 

13. Mötet avslutades 

 

Justeras          Justeras                  Protokoll  

 

 

 

Jörg Bassek          Anneli Funcke Anna Kim-Andersson  
Mötesordförande      Justerare              Mötessekreterare  

 


