
  
  

 

Protokoll styrelsemöte Nr 5, Region Öst Datum: 2017-11-17/18 

Närvarande: Anders Ohlsson, Klas Qvarnström, Håkan Eriksson, Matilda Andersson, 
Lars Hermansson, Esbjörn Peterson, Martin Liepe, Karin Gustafsson (t.o.m. § 64b), 
Louise Hammerin, (valberedningen Eivor Folkesson, Robert Flisberg, Lisa Örtbrant § 
64b-d) Eva Karlsson (§64e). 

Plats: Scandic Elmia, Jönköping 

§ 
56. Mötet öppnas 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

57. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

58. Val av justerare  
Martin Liepe väljs till justerare. 

59. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och lägges till handlingarna. 

60. Beslut sedan förra mötet 
a) Beslut att bidra med 3000 kr till ledarveckan och region Mälardalen som ansvarade för 
ledarveckan sommar 2017.  

61. Utbildningar 
a) Genomförda 
Naturparkour 14-15/10 i Linköping (13 deltagare). 
Styrelseutbildningar med Studiefrämjandet under ht-17 i Linköping och Örebro (inställda). 
Workshop – Vässa din kommunikation i Växjö (inställd), Jönköping (7 deltagare). 
 
b) Kommande 
Styrelseutbildningar med Studiefrämjandet under vt -18 i Jönköping och Visby. 
Skidor och Snowboard, introutbildning och Clinic i Sälen 6-10/12. 
Skidor, introutbildning, utbildning 1, utbildning 2 och biskiutbildning på Idre Fjäll 
6-13/1-2018. 
Skidor, introutbildning i Isaberg 3-4/3-2018 och 10-11/3-2018. 
 
 
62. Skrivelser 
a) Inkommande 
Inga sådana ärenden 



  
  

 
b) Utgående 
Regionfrämjaren, regionens nyhetsbrev, skickades ut den 2/11. 

63. Rapporter 
a) Friluftsakademin 
Ordförande presenterar projekt Friluftsakademin, nuläge, remissförförande, beslutsgång 
samt registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.  
Regionstyrelsen beslutar att stötta remissförslaget och ålägger regionkontoret att skriva 
ett förslag på remissvar som bollas med styrelsen. Svaret skall innebära att 
regionstyrelsen godkänner remissförslaget med vissa farhågor (innebörden av 
utvecklingsgrupp ung, hög belastning på regionala resurser). 

b) Ekonomi 
Resultat- och balansrapport per den 31/10-2017 presenteras. Följer budget med ett 
överskott på ca 145 000 kr. Medel gällande projekt Fralla från Astma- och Allergiförbundet 
skall vid bokslut ändamålsbestämmas. 
 
c) Personalbemanning på kontoret 
Ordförande presenterar nuläget och förslag på personalbemanning framöver. 
Regionstyrelsen beslutar att Anna Kim-Andersson erbjuds tjänsten som 
utbildningssamordnare för Region Öst och Mitt kombinerat med sin tjänst som 
kommunikatör samt att regionen skall utlysa en tjänst, regionsutvecklare, 50 % från 
20180101 med möjlighet till förlängning framöver. 
Styrelsen fördelar ansvarsområde enligt följande: barn – Karin, ungdom – Matilda och 
Martin, snö/vandring – Lasse, kajak, långfärdsskridskor, MTB – Håkan, ekonomi/AU – 
Klas, kommunikation/marknad/AU – Esbjörn, övergripande/AU - Anders.  
 
64. Verksamhetsplanering  
a) Verksamhetsplan  
Regionstyrelsen beslutar att fokusera på följande områden 2018: aktiviteter, 
skola/förskola och ledare/Friluftsakademin.  
Tidsplan för verksamhetsplansarbetet innebär material klart till årsskiftet och att utkast på 
planen presenteras på kommande styrelsemöte i januari. Likaså utvärdering av 
verksamhetsplan 2017. 
 
Beslut att uppmuntra lokalavdelningarna att utgå från den nya verksamhetsplansmallen 
genom att utlysa en tävling via mail till lokalavdelningarna. Vinnande lokalavdelning lottas 
fram och belönas.   
 
b) Valberedningen 
Ordförande välkomnar valberedningen som presenterar sitt arbete.  
 



  
  

 
c) Let´s get out 
Presentation av projektet Let´s get out. Regionstyrelsen ser positivt på att bli en del i Let´s 
get out. Information om projektet och intresseförfrågan skall skickas till regionens 
lokalavdelningar i januari 2018. Klas Q undersöker intresset hos Växjö kommun att 
samverka i LONA-bidragsansökan som region Mitt tagit fram.   
 
d) Årshjul 
Två årshjul skall utvecklas, ett internt för regionstyrelsen och externt för alla medlemmar i 
regionen. Regionstyrelsen uppmanas att skicka det som skall ingå i årshjulen till 
regionkontoret. 
 
Regionstyrelsens planering 2018  
17 januari, skypemöte kl. 19:30.  
28 februari, skypemöte kl. 19:30. 
7-8 april, fysisktmöte i Askersund. 
21-22 april, regionstämma i Västervik.  
3 maj, skypemöte kl. 19:30. 
26-27 maj, riksstämma i Höör. 
Juni, skypemöte vid behov. 
31 augusti–1 september i Jönköping.  
2 oktober, skypemöte kl. 19:30. 
12-14 oktober, fortbildningsweekend i Isaberg. (Träff för Region Öst och Mitt styrelse och 
utbildningsteam? Ungdomsstämman? RO-vision? Anders pratar med GS om 
samordning.) 
16-17 november, fysiskt möte i Jönköping. 
 
e) Projektrapport 
Eva rapporterar om projekt Allemansrätten, projektet har mynnat ut i en prototyp av ett 
allemansrättsspel för ungdomar och en allemansrättsduk. Nästa steg är ett gemensamt 
möte mellan Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet på Riksnivå, för att göra klart vad 
man vill satsa på långsiktigt och hur det konkret ska se ut framöver. 
 
Eva rapporterar om projektet Må bra i naturen, projektet har genomförts i samverkan 
med Studiefrämjandet, Jönköpings kommun med medel ifrån Kamprad Stiftelsen. 
Verksamheten har i huvudsak ägt rum hos Öxnegården lokalavdelning iform av bl a tips- 
och rullstolspromenader. Målet är nu att sprida möjligheten vidare till fler lokalavdelningar 
och kommuner.    
 
Louise rapporterar om projektet Fralla- friluftsliv för alla, projektet har haft arbetsnamnet 
Friskare Liv i Naturen och är ett samverkansprojekt med Astma- och Allergiförbundet med 
medel från Postkodlotteriet. Rapport om Frallas ramar och mål.  
 



  
  

 
f) Fortbildningsweekend  
Ordförande rapporterar om fortbildningsweekend i Isaberg, ett tillfälle för alla ledare att 
fylla på med kunskap, förslagsvis den 12-14/10. Styrelsen önskar ett omtag på 
namnförslaget Next step. Förslag på samarbetspartners under Bergans, Isaberg, 
Studiefrämjandet, Länsförsäkringar, Hestra, Outnorth, Thule.   
 
65. Övriga frågor 
a) Ledarveckan vinter 
Anders, Esbjörn, Lars, Louise och Anna finns på plats under ledarveckan.  
 
b) Arvodering, specifik alpinutbildning 
Regionstyrelsen beslutar att erbjuda kursledare för alpint utbildning 1 med kund 
Lundsbergsskolan 900 kr/dag i arvode. Beslutet grundas på att region Mitts alpina 
kursledare, som alpinateamet samarbetar närmast med, erbjuds 900 kr/dag. Beslutet är 
specifikt för angiven utbildning i väntan på att Friluftsakademin utreder arvodering 
generellt. 
 
c) LFSK, erbjudande Lundhags 
Region Mitt erbjuder alla regioners skridskoledare att få ta del av rabatterbjudande på 
Lundhags. Region Öst gör ett utskick till alla regionens skridskoledare.    
 
d) Ledarutbildningsbidrag 2018 
Regionstyrelsen beslutar att behålla ledarutbildningsbidraget på 500 kr per deltagare och 
utbildning till regionens lokalavdelningar. Styrelsen anser att lokalavdelningarna skall 
göra en aktiv handling i ansökningsprocessen och ålägger regionkontoret att titta på en 
enkel lösning för processen.  
 
e) Regionstämman 21-22/4 i Västervik 
Datum och plats publiceras på webben och regionkontoret tar kontakt med Västervik 
lokalavdelning.   
 
f) Riksstämma 26-27/5 på Backagården, Höör 
Riksstämman har tema folkhälsa och gör en ungdomssatsing. Regionens valberedning 
tar fram förslag på delegater till stämman. 
 
66. Nästa möte 
17 januari, skypemöte kl. 19:30. 

67. Mötet avslutas  
Ordförande tackar styrelsen och avslutar mötet.  

 



  
  

 
Jönköping 2017-11-18 

Mötesordförande  Justerare  Mötessekreterare 

 

Anders Ohlsson Martin Liepe Louise Hammerin 


