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Protokoll fört vid styrelsemöte, Friluftsfrämjandet i Eslöv 

 

Tid:  Måndagen den 12 oktober klockan 19.00 

Plats: Linda, Strövägen Eslöv 

 

Närvarande: Magnus Linde (ML), Krister P Forsberg (KF), Per Nilsson (PN), Linda Dyberg-Ek 

(LDE) och Björn Sterner (BS) 

 

Frånvarande: Bodil Andersson (BA) och Erik Hedén (EH) 

 

Dagordning: 

 

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

 

§2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

 

§3  Föregående mötesprotokoll 
Genomläsning av föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§4  Kalendarium 
 

OKT -Märken 
-Terminsredovisning 
- höstens och årets aktivitetsredovisning in i dec  
- ställa in kanoter ev november 
- kolla Eslövs mail på FF 

NOV -Valberedning 
 - ev. söka bidrag för utbildning hos kommunen (kan göras under hela 
året, helst ej i dec tror jag)  
- kolla Eslövs mail på FF 

 
§5  Web/IT 

PN föredrog friluftsfrämjandets nya hemsida med tillhörande mailfunktion. Vilket innebär 

att vi kan använda bl.a. friluftsfrämjandet logga, skapa maillistor via medlemsregister 

bifoga filer m.m. Utbildningen som var planerad för föreningens webbredaktörer var 

inställd. Vidare diskuterade styrelsen funktion och presentationsupplägget på hemsida 

vilket bygger på aktiviteter dvs. sök/presentationsfunktionen vad som erbjuds beroende 

på område, intressen och möjligheten att använda dropp in dvs. engångsaktiviteter.  

Beslut: Föreningen skall inte lägga energi på att lägga upp alla våra aktiviter i denna 

presentations- och sökfunktionen då det kräver tid och energi för att vidmakthålla 

däremot skall vi presentera föreningen och vilket utbud som finns att tillgå på en (1) till 

tre (3) sidor. 
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§6  Ekonomi/budgetuppföljning 
Budgeten är i balans och följer årsmötets beslut. Kostanden för mtrl till Hitta Vilse Slingan 

1 900 kr har inkommit vilket var 300 kr mer än beräknat emellertid finns viss mtrl som kan 

användas till annan verksamhet. Bidrag med 5 000 kronor hade inkommit från sponsor 

dessa pengar skall användas till barngrupperna och skall särkonteras. Kontantandel hade 

4 000 kr inkommit av budgeterade 10 000 kr. 

BS fick i uppdrag att söka bidrag för ledarutbildning 5 000kr av Eslövs kommun. På 

Handelsbanken finns 15 000 + 3 000 kr. Det innebär att föreningen går med en eventuell 

vinst + 3 – 8 000 kr. 

 

§7  Bidragsansökningar 
Söka information om vad sparbanken har för inriktning för att kunna söka bidrag hos 

dem. 

 

§8  Skrivelser 
Inbjudan till ekonomimöte i regionen, föreningen deltog ej.  

Eslövs kommun har inbjudit till folkhälsoarbetet; beslut att vi deltar ej. 

Göran Johansson, naturfotograf markandsförde sin verksamhet 

Nyhetsbrev från friluftsfrämjandet 

Ny generalsekreterare utsedd till friluftsfrämjandet  

 

§9  Ledarutbildning 
Styrelsen diskuterade förberedelserna inför nästa års ledarutbildning vad avser 

kanotutbildning i egen regi i enlighet med styrningarna från central förbundet. LDE skickar 

ut intresseförfrågan och inriktningen är att genomföra utbildning sista helgen i augusti 

eller första helgen i september. Beroende på intresset kan vi erbjuda andra föreningen då 

vi har sex (6) kanoter att tillgå. 

  

§10  Mtrl 
Föreningen saknar tio (10) kompasser. ML tog på sig att undersöka vem som kan ha lånat 

dem genom mail. Styrelsen diskuterade om styrgrytorna hade kommit till rätta. Rutinerna 

för utlåning efterlevs ej. Inventering genomfördes förra året, emellertid behöver detta 

göras igen. BS skickar mtrllistorna till Tobias för att sedan identifiera en lämplig tidpunkt.   

 

§11  Övriga frågor 
• Hitta vilse slingan 

LDE har fått mail från Sveaskogs representant Benny Kjellsson. Han har blivit 

kontaktad av Norrevångsskolan som har en arbetsgrupp ”Skolskogen”. Därför 

diskuterade vi möjligheten att märka hitta vilde slingan med friluftsfrämjandets logga  

 

Ledarträff den 29 augusti i 2015 
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Detaljprogram upprättades och uppgifter fördelades inför ledarträffen den 29 augusti 

i Kronoskogen. ML tog på sig uppgiften att författa en inbjudan till våra ledare. 

 

• Utveckla föreningsverksamheten 

ML föredrog att det finns 9st barn i kö födda 2009-2010. 

 

§12  Kommande möte 
Nästa möte bestäms vid ledarträffen den 29 augusti. 

 

§13  Avslutning 
Ordförande tackade för intressanta diskussioner och förklarar mötet för avslutat kl. 20.30. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Originalet signerat 
Krister P Forsberg 

Sekreterare 

 

 

 

Originalet signerat  Originalet signerat 
Magnus Linde   Björn Sterner 

Ordförande    Ledamot 


