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Protokoll fört vid styrelsemöte, Friluftsfrämjandet i Eslöv 

 

Tid:  Tisdagen den 16 juni 2015, klockan 18.30 

Plats:  Hemma hos Erik H, Torsvägen 12 i Eslöv 

 

Närvarande: Magnus Linde (ML), Krister P Forsberg (KF), Erik Hedén (EH) och Linda Dyberg-

Ek (LDE) 

 

Frånvarande: Per Nilsson (PN), Bodil Andersson (BA) och Björn Sterner (BS) 

 

Dagordning: 

 

§1  Mötet öppnas 
Ordförande förklarar mötet öppnat, EH valdes till justeringsman jämte ordförande. 

 

§2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

§3  Föregående mötesprotokoll 
Genomläsning av föregående mötesprotokoll, protokollet godkändes efter vissa justeringar.  

§4  Kalendarium 
Maj och Juni: 

• Aktivitetsredovisning till sammanställning (kommunen) 

• Märkesbeställning för vårterminen 

• Söka bidrag hos Johnssons minne 

• Kolla föreningsmailen 

 

§5  Web/IT 

Per N har fått i uppdrag att kontrollera så att vi har rätt epostadress utifrån de styrningar 

som finns kopplat till föreningen och förbundets hemsida. 

 

§6  Ekonomi/budgetuppföljning 
Budgeten är i balans och följer årsmötets beslut. Övrigt, inköp av mtrl är genomförd och 

14 300 kronor är förbrukade. Ekorrarna har inte aktivitetsredovisat vårens verksamhet. 

 

§7  Bidragsansökningar 
Johnssons minne kommer inte att dela ut några bidrag för 2015. 
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§8  Skrivelser 
Inbjudan ”Därför Eslöv för tillväxt” har ankommit till föreningen. Det avser en tre (3) 

dagars verksamhet i september. Beslut; föreningen deltar inte. 

 

§9  Ledarutbildning 
 

Ordf. föredrog bestämmelserna för kanotutbildning, där framkom det att det inte finns 

några nationella regler. Regionen erbjuder utbildning varje höst, begränsade platser. 

Styrelsen föreslår att vi anmäler i god tid så att vi kan genomföra utbildningen och 

inriktningen är att genomföra den första helgen HT 2016.  

När det gäller fjällutbildning är detta reglerat i produktsäkerhetslagen som reglerar 

nationella regler. Det innebär att de som skall genomföra fjällvandring måste ha 

genomfört utbildning i god tid innan, då det är ett fåtal platser per år. 

Beslut; Styrelsen informerar ledarna i samband med ledarträffen den 29 augusti. 

 

§10  Mtrl 
Bordlades 

§11  Övriga frågor 
• Sjöholmen 

Bordlades  

 

• Hitta vilse slingan 

Bordlades 

 

• Ledarträff den 29 augusti i 2015 

Inriktning är att genomföra denna den 29/8 mellan kl. 10.00-14.00. Planeringen är vi 

skall genomföra detta i Kronoskogen vid Kungshult i syfte att informera om Hitta 

Vilse Slingan. Markägaren behöver kontaktas samt att ledarna får information om tid 

och plats. Beslut; Ordf. fick i uppgift att informera ledarna. 

 

• Utveckla föreningsverksamheten 

Ordf. hade skickat ut en förfrågan om det finns någon intresserad förälder som kan 

tänka sig att bli ledare för en av de grupper som skulle kunna startas, inga svar. 

Vidare har en ledare ställt sin plats till förfogande, vilket kommer på sikt att påverka 

Huggormarna. Styrelsen diskuterade olika lösningar och bedömning är att vi kan 

stötta HT 2015. Därefter arbeta på en mer långsiktig lösning. 

 

§12  Kommande möte 
Nästa möte blir årsmötet onsdagen den 19 augusti kl. 18.30, hos Magnus L 

Repslagaregatan 29 i Eslöv. 
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§13  Avslutning 
Ordförande tackade för intressanta diskussioner och förklarar mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Originalet signerat 
Krister P Forsberg 

Sekreterare 

 

 

 

Originalet signerat  Originalet signerat 
Magnus Linde   Erik Hedén 

Ordförande    Ledamot 


