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Protokoll  

Datum: 2017-11-06, telefonmöte 

Styrelsemöte nr 6, Friluftsfrämjandet Region Mitt, org. nr 802450-9302 

Deltagare: Jörg Bassek, Christer Olsson, André Axelsson, Hans Levander, Marina Larsson, Anders 
Hedlund, Ulrika Hermansson, Anna Kim-Andersson.    

1. Mötet öppnades. Ordförande hälsade alla välkomna. 
 
2. Dagordningen fastställdes efter komplettering punkt 9c om beslut om 
ledarutbildningar och antal kursledare, punkt 7 b om Söderhamn, punkt 11 b Nätverksträff 
för unga i februari 2018. 
 

3. Val av justerare. Anders Hedlund. 
 

4. Föregående mötesprotokoll från den 3/10 godkändes.  
 
5. Beslut sedan förra mötet. Inga 
 
6. Rapport regionträffen i Sundsvall. Ett 40-tal deltagare från lokalavdelningar med spridning i 
hela regionen. En bra träff, högt i tak, bra diskussioner och nätverkande. På träffen kom frågan 
upp om fler möjligheter till nätverkande. Styrelsen diskuterar denna fråga på dagens möte och 
önskar gärna stimulera till egna initiativ från lokalavdelningarna för att skapa och stärka lokala 
nätverk. Exempelvis kan vi tipsa om - och dela - goda exempel via regionens nyhetsbrev.  

7. Ny lokalavdelning Surahammar.  
a) Surahammar lokalavdelning har haft ett konstituerande möte. Föreningen vill nu gå vidare i 
processen så att man formellt blir en lokalavdelning i Friluftsfrämjandet.  
BESLUT: Regionstyrelsen godkänner bildandet av en ny lokalavdelning i Surahammar. 
Protokollet kommer sändas vidare till riksorganisationen.   
b) Söderhamns lokalavdelning undrar om man kan vara en vilande lokalavdelning med syfte att 
om/när det finns intresse i framtiden kunna väckas till liv igen? BESLUT: Styrelsen ber 
regionkansliet att stämma av med riks och att reda ut förutsättningarna för att låta lokalavdelning 
vara vilande. Svar önskas till nästa styrelsemöte. Återkoppling ska även ske till Bengt Sundström, 
Söderhamn.  
 
8. Rapporter/Avstämning 
a) Ekonomi. Resultat och balansrapporter är utskickade t.o.m 30 sept. André rapporterade om att 
ekonomiska läget ser bra ut men en hel del utgifter kommer framöver innan årets resultat är klart. 
Kansliet är ombedd att stämma av gällande årets kansli- och lönekostnader. 
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Forts. punkt 8a). 

BESLUT om användare av Swedbanks internetbank. Styrelsen beslutar att följande personer ska 
vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank: 

Louise Hammerin, pers nr xxx
 Ida Nilsson, pers nr xxx
 André Axelsson, pers nr xxx

BESLUT: Styrelsen förtydligar också tidigare beslut om bankkort. Ulrika Hermansson, pers nr 
xxx ges rätt att disponera bankkort med kreditgräns 20 000 kr och Carola Nordström, pers nr 
xxx ges rätt att disponera bankkort med kreditgräns 10 000 kr.  

b) VU. Verksamhetsplan. Ulrika och kansliet skriver ett förslag som styrelsen ger synpunkter på.
Ett medskick i arbetet är att det tydligt ska framgå hur styrelsen väljer sina inriktningar.
c) Let´s get out. Carola är igång i sitt uppdrag och en ungdomsgrupp har träffats en första gång i
Sundsvall. Motsvarande träffar i Åre och Östersund är i uppstart. Projektplan och handlingsplan
ska sättas framöver, likaså kommunikationsplan. Det finns i dagsläget utkast till emblem och
utkast till folder framtagna. Ihop med Region Öst och Region Mälardalen har Ulrika haft samråd för
att skapa samsyn kring hur vi för ut våra projekt i organisationen. Det är planerat ett arbetsmöte
med Jörg i vecka 46.
d) Skogsmulle i förskolan. Regionen har möjlighet att genomföra en utbildning i april med inlånade
kursledare, troligtvis blir detta i Hudiksvallstrakten.
e) Utbildningsteamen. Övergripande planering:

• Barnkursledarteamet kommer att köra en utbildning på våren och en på hösten 2018.
• Kursledareteamen Kajak, MTB och Barn samarbetar med Region Mälardalen.
• Mälardalen kommer hålla en barnledarutbildning i närheten av Västerås 2018.
• Region Mitts MTB-team kommer att hålla en utbildning dit Mälardalen bjuds in.
• Mälardalens kajakteam kör en utbildning steg 1 2017/2018 med deltagare från båda

regionerna. I vår är planen att Region Mitt erbjuder steg 2 på motsvarande vis.

9. Utbildningar
a) Genomförda: Inga sedan förra mötet.
b) Kommande: Kommunikationsträff Falun 19 nov ställs in då inga anmälningar om deltagande
inkommit. Kommunikationsträff Sundsvall 27 januari. Kajakledarutbildning del 1 den 10-12
november (del 2 i juni 2018) (ett samarbete med Mälardalen, se ovan).
Gemensam kurskatalog alpin för Region Mitt och Öst. I vinter erbjuds utbildningar i Sälen, 
Vemdalen, Idre, Timrå, Isaberg, Ramundberget.  
Region Mitt kommer också erbjuda Långfärdsskridskor, grundkurs 3-4 februari 2018, praktik på 
hemmaplan, uppföljning hösten 2018 eller våren 2019.  
c) Generellt en påminnelse om att det är regionstyrelsen som fattar beslut om ledarutbildningar.
Kursledarteamen beslutar hur utbildningarna läggs upp och antal ledare vid respektive tillfälle,

Obs! unkt 8 a) personnr är 
borttagna ur webbprotokollet
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men planering och upplägg måste givetvis anpassas efter att deltagarna ska erbjudas säkra 
utbildningar med kvalitet och med rimlig prissättning.  
 
10. Skrivelser 
a) Inkommande. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om naturreservatet Berg-Annas berg i Falu 
kommun, för kännedom. 
b) Utgående. Inga.  

 
11. Övriga frågor 

a.) Rapport ungdomsstämman. Marina berättar att det var en givande träff där det också 
skapades ett stort nätverk för ungdomarna i vår region ihop med Region Norr och det kom 
fram tankar om fortsatt utbyte och nätverkande. Region Mitts fem ombudsplatser var 
fyllda. Marina var observatör från samordningsgruppen och sekreterare på stämman. 
Flera motioner klubbades igenom (de kommer att komma upp på riksstämman). Protokoll, 
motioner etc finns på www.friluftsframjandet.se/ung  

b.) Nätverksträff för ungdomar. Ungdomar i region Mitt och Norr skulle vilja ha en nätverksträff 
i februari-mars i Sundsvallsområdet för att åka skidor tillsammans och lära känna 
varandra. Ungdomarna önskar via Marina att söka ekonomiskt bidrag från Region Mitt och 
Region Norr. Planen är att bo i närheten av Timrå och backen där. Styrelsen bad Marina 
att ta fram ett beslutsunderlag om hur detta kan finansieras.  

c.) Friluftsakademin. Styrelsen avsätter mer tid nästa möte för att prata igenom förslaget om 
Friluftsakademin som kommer att gå ut på remiss senare i november.    

12. Nästa möte. Telefonmöte måndag den 4 december kl. 20.15.  

13. Mötet avslutades.  

 

Justeras          Justeras                  Protokoll  

 

 

 

Jörg Bassek          Anders Hedlund Anna Kim-Andersson  
Mötesordförande      Justerare              Mötessekreterare  

 

http://www.friluftsframjandet.se/ung

