Närvarande:
Elna Ynghed
Andrew Almqvist
Per-Erik Söderström
Anna Fredriksson
Texten till fritridsledarskolorna
Anna kan kika på den.
Hemsidan
- protokollen ska ut
- Kontkatuppgifter
- Ledningsinfo
Anna tar den bollen.
Medlem Frida Stenback kan vara webbredaktör när hemsidan är klar.
Facebooksidan
Elna tar på sig på att uppdatera sidan.
MUCF
Kan Ursula gå?
Ambassadörer
- Var? Geografiskt. Detta ska vara upp till var och en av ambassadörerna.
- Rodda ihop events t ex föreläsningar i sitt område.
- Vara ett språkrör för föreningen samt värva medlemmar.
- Se till att vara insatt i FYRs värdegrund och syfte.
- Får en kontaktperson i styrelsen utifrån regionerna.
Anna skriver ihop en infotext om ambassadörerna.

Fritidsledarutbildningen
Vi tar med funderingar kring detta till nästa möte. Andrew ser till att vi innan nästa möte får mailat
till oss ett underlag att diskutera om.
SSF förbundsstämma
26 november, Ursula (?) kollar upp det mer. Anders kan eventuellt gå.
Rapport från Ombudsmötet
Per-Erik berättar om att vi fått en ny ordförande. Var egentligen där i egenskap av fritidsledare med
ungdomar. Andrew kompletterar med att berätta lite om hur organisationen runt Fritidsforum och
SSF har förändrats och att agendan 2016-2018 är satt.
Rapport från Ung Fri Tid
Anders berättar att de som besökte FYR på konferensen tyckte att det var en bra idé men kändes
som att det var överlag ett något ljummet intresse. Vi blev inbjudna till en fritidsledarskola. Diana
från kunskapscenter var där och pratade lite. Fritidsforum missade att ta med oss i en avslutande
paneldiskussion rörande fritidsledarrollen. Det viktigaste var ändå att vi syntes och var där.
Ekonomi
800kr finns på kontot. Detta är medlemsavgifter.
Vi har kontot kostnadsfritt fram till mitten på nästa år.
Medlemmar

9 medlemmar inklusive styrelsen, varav 2st som visat intresse för att vara ambassadörer.
Mailutskick till medlemmar
Medlemsblad med info om vad som hänt och är på gång. Med hänvisning till hemsidan för
protokoll. Anna fixar detta.
Styrelsemöten
- Våra telefonmöten ska vara styrelsemöten
- ska fixas en dagordning - Anders kommer med ett förslag
- justering sker direkt i anslutning till mötet genom uppläsning av protokoll
Övrigt
Mötet avslutat

