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Protokoll för Friluftsfrämjandet Treklövern  
- Styrelsemöte 2022-01-12 
Hembygdsgården Getinge 18.00 

Närvarande Ej närvarande 

Kristofer Stenström 
Carl Dock  
Marcus Karlsson 
Karin Måttgård 
Thobias Karlsson 
Joakim Anehall 
Viktor Sköneman 

Mikael Tham 
  

1 § Mötets öppnande 
 Mötet öppnades av ordföranden Kristofer Stenström. 
 
2 § Godkännande av dagordning 
 Dagordning godkändes. 
 
3 §  Val av Justerare 
 Marcus Karlsson valdes till justerare jämte sekreterare. 
 
4 §  Godkännande av föregående protokoll 
 Kristofer gick igenom protokollet från årsmötet och protokollet godkändes. 
 
5 § Rapport från Kassör 
 Karin har pratat med Henrik och rätt ut hur föregående räkenskaper, Henrik meddelar Karin 

när han lämnat till revisor. Styrelsen beslutar att det är ok att byta bank till Falkenbergs 
sparbank. 

 
6 §  Rapport från medlemsansvarig 
 Thobias meddelar att det finns 48st medlemmar i Treklövern. 
 
7 § Rapport från utbildningsansvarig 
 Joakim redovisar kommande utbildningar inom Friluftsfrämjandet, bla 

värdegrundsutbildningar som går via nätet. Förslag att samtliga ledare/styrelse går en sådan. 
Styrelsen ställer sig positiva till att ledare som vill gå utbildningar ska göra så. 

 
8 § Rapport från webbansvarig 
 Thobias kollar och styr upp en Google drive mm, Anna Skönborg som vill styra upp sociala 

medier ska få göra så efter att Thobias känner sig nöjd med hur Friluftsfrämjandets hemsida 
samt facebook/instagram ska fungera.  
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9 § Rapport från materialansvariga 
 Ansvarig för baslägren, Getinge och Kvibille 
 Hur ska vindskydden ”hyras ut”? Vi sonderar terrängen kring kanotskjulet alternativt ett 

annat ställe att hyra för förvaring av material. Styrelsen är ok med att materielgruppen styr 
upp uthyrning och presenterar ett förslag vad det ska kosta att hyra.  

 
10 § Inköp av jackor/klädesplagg till ledare 
 Kolla vad friluftsfrämjandets profilkläder kostar och om vi ska ta fram en ”egen” jacka för 

ledare. 
 Viktor kollar med tryckerikontakt om kostnader, redovisar på nästa möte. 
 
11 § Märken till barnen vid terminsslut, tex Mullemärke. Ska vi köpa in dem? 
 Kristofer ansvarar för att köpa in och fördela märken till Mulle/Strövare. 
 
12 § Ledarnas punkt (om ledare är med på mötet) 
 Viktor och Joakim kollar med Lina Millberg om hon vill vara ledare. 
 Ledarna ska ha ett möte och planera våren, datum ej satt. 
 
13 § MB-Huset 
 Marcus redovisar turerna kring MB-husets vara eller icke vara 
 Intresse att nyttja lokalerna finns från vår sida vid exempelvis möten 
 Marcus återkopplar  
 
14 § Fråga från Mikael Jonsson om att starta vuxengrupp 
 Kristofer redovisar Mikaels visioner och ställer frågan om intresse för en vuxengrupp finns  
 Mikael bjuds in till ledarträffen, Kristofer återkopplar till honom 
  
 
15 § Revisorer ställer upp för 2021  
 Kristofer har samtalat med både Birgitta Nyman och Lena Eriksson och båda ställer upp för 

2021, inför nästa årsmöte ska frågan ställas innan mötet till berörda  
 Viktor ställer frågan 
 
16 § Datum för Årsmöte 2022 
 2022-03-02, 18:00  
  Beroende på covid-19 och hur det utvecklar sig så bestäms lokal senare alternativt via Teams 
 
17 § Övriga frågor 
 nej 
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18 § Beslut om nästa möte 
 Nästa möte är årsmöte, därefter konstituerande möte med den nya styrelsen 
 
19 § Mötets avslutande  
  
 
 
 
Justeras 
 
Sekreterare Justerare 
 
________________________________ ________________________________ 
Carl Dock Marcus Karlsson 
 
  


