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Styrelsemöte 6 september 2021
Protokoll nr 6
Plats: Hustegaholm

Närvarande: Patrik Blomquist, Kerstin Hassel, Ingela Dahlén, Cecilia
Bolinder, Susanne Gren
Adjungerad: Mikael Holmlund
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Frånvarande: Elisabet Holtz, Johan Larsson
Klart senast;
verkställs av;
bilaga

Nr

1

Mötet öppnades av ordförande Patrik Blomquist

2

Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Patrik Blomquist Justerare: Ingela Dahlén och Cecilia
Bolinder

3

Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna

4

Ekonomin
Kerstin har skickat ut information om ekonomin. Beslutades om större
utgifter, se bilaga.

5

Kommunen, Föreningsrådet och Naturnätverket
Föreningsrådet
Inget att rapportera.
Kommunen
Inget att rapportera.

6

Riks och region
Friluftsfrämjandet söker en ny generalsekreterare då Lars Lundström
slutar.
Regionen har workshop 27/9 kring verksamhetsplan för 2022 – 2024.
Intresserade uppmanas att delta.
Extra regionsstämma 23/11. Beslut om verksamhetsplan och budget
2022 – 2024. Patrik deltar och övriga styrelseledamöter uppmanas att
delta om det har möjlighet.
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8

Rapport från grenarna
Utförsåkning/Freeskiers
Uppstart med barmarksträning i onsdags.
Summer Camp har genomförts på Bosön.
Vildmarksäventyr (Strövare/Frilufsare/TVM):
Sex grupper är aktiva även om det är viss ledarbrist , men
diskussioner pågår hur den ska lösas. Ny ledare är under utbildning.
Ylva vill sluta som grenledare och ny behövs. Patrik diskuterar med
Ylva.
Vandring:
Två vandringar i oktober planeras: Nyckelvken samt en tuffare vandring
på Lovön. I november planeras en vandring med övernattning på Svatsö.
Styrelsen stötte krav på vaccinationsintyg för vandringsresan till Svartsö.
Sommar och vinterfjäll:
Just nu genomförs en fjällvandring från Ammarnäs till Kvikkjokk pågår.
Kajak:
Inget att rapportera.
Långfärdsskridsko:
Inget att rapportera.
I Ur och Skur:
Styrelsen bjöds in till premiärvisning av filmen om Mulleborg den 4
november kl 19 på Föreningsgården.
Magnus och Siw beskrev de två spår på Långängen som behöver
kontrolleras och eventuellt underhållas. Cia, Micke och XXX lovade att
ha koll på det regelbundet.
Håll i hälsan (Vattengymnastik):
Det är 23 anmälda deltagare och tre ledare.
Internationella barn- och ungdomsverksamhet:
Inget att rapportera.
Bytesmarknad:
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Än så länge går det inte att boka lokal, men det planeras för
bytesmarknad den 24 oktober.
Barnskridskor:
Anna Gillenius-Kull vill sluta som grenledare och Patrik har godkänt
hennes entledigande. Eftersom vi inte har någon verksamhet utanför I Ur
och Skur förskolorna så får framtida kommunikation gå via kansliet.
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9

10

Ledarvård
Mötet avslutades med wraps och fika med ca 15 deltagande ledare som
beskrev sin verksamhet.
Kommunikation/Nyhetsbrev
Nyhetsbrev skickades ut i augusti.

11

Mötet avslutas samt nästa möte
Patrik avslutade mötet och kommande möte är bokat till den 11 oktober
kl 19.
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