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Protokoll till styrelsemöte, Friluftsfrämjandet Getinge Treklövern 
Kl. 19:00 Måndag 23 maj 2022, hemma hos Marcus.   
 
Närvarande styrelseledamöter och suppleanter: Karin Måttgård, Marcus Karlsson, Joakim 
Anehall, Mikael Tham, Viktor Sköneman 
Meddelat förhinder: Thobias Karlsson 
 
Ordförande är Kristofer Stenström  
 
 

1. Mötets öppnande  
Mötet öppnas 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 
 

3. Carl Dock är sekreterare.  
Carl valdes till sekreterare 
 

4. Val av justerare 
Marcus valdes till justerare 
  

5. Godkännande av föregående protokoll  
Föregående protokoll godkänns  
 

6. Rapport från Kassör – Karin  
- Kolla med friluftsfrämjandet vad vi får tillbaka av medlemsavgiften till föreningen - 
Karin 
- Treklövern får 35% tillbaka av medlemsavgiften. 

 
7. Rapport från medlemsansvarig – Thobias  

87st medlemmar (23/5)  
 

8. Rapport från utbildningsansvarig – Joakim  
Joakim kollar på att samla ihop intresserade till ledarutbildning här i Treklövern och 
vilka alternativ det isf finns  
 

9. Rapport från webbansvarig – Thobias  
Inget nytt sedan senaste mötet 
Kristofer har gott webbutbildning och förmedlar vad han lärt sig och att han är 
behjälplig när det kommer till frågor kring hemsida mm 
 
Varje gång vi haft möte och protokollet från mötet är justerat och färdigt skall denna 
skickas till alla i styrelsen samt  även till treklovern@friluftsframjandet.se 
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10. Rapport från materialansvariga - Mikael Tham, Carl Dock, Tobias Sörman, Marcus 
Karlsson 
 
Mikael redovisar kring besöket vid Kvibille basläger  
Carl kollar med kyrkan med parkering och vem som jagar vid vindskyddet i Kvibille. 
Vid inköp av utrustning skall detta in i materiallistan samt om något går sönder och 
kasseras skall detta bort från listan. 
Listan bifogas med mötesprotokoll och uppdateras efterhand. 
 
Förslag kring hyra av kanoter och vindskydd godkänns av styrelsen, Carl bifogar 
prislista med mötesprotokoll  
 

11. Inköp av jackor/klädesplagg till ledare – Allmän diskussion 
Viktor har kollat med tryckeri ang. kostnader: “100:-/jacka för tryck på rygg samt 
litet tryck typ "ledare" på bröstet.” 
T-shirts har köpts in och levererats – Kristofer  
Tryckeriet erbjuder vindjacka med tryck för 500kr, ledare samt hjälpledare 
införskaffar efter behov samt några extra jackor.  
Viktor kollar med ledarna vilka som ska ha och storlekar samt beställer tshirts  
 

12. Märken till barnen vid terminsslut, t.ex. Mullemärke. Kristofer har köpt in – 
Kristofer har köpt in märken och kåsor så det räcker för denna och nästa termin 
 
 

13. Ledarnas punkt 
- Strövargruppen 
Vill lägga träffarna i Kvibille till höstterminen  
Behov av en grupp till när Mullebarnen kliver upp? 
- Mullegruppen  

Oskar Eckerbom har varit en god tillgång som hjälpledare  
- Knopp och Knyttegruppen  
Knopp försvinner till hösten, syskon välkomna  
- Lufsargrupp under bildande 

 Tre föräldrar startar upp med sina barn, medverkar på ledarträffen 26/5 
 

14. Vuxengrupp av Mikael Jonsson, vad händer – Kristofer  
Mikael har ej tid just nu 
 

15. Samhällsföreningen – Nationaldagsfirande.  Städdag är bestämt till…… - 
Marcus/Kristofer  
Firande vid hembygdsgården i Getinge 
Städdag 18/9, Treklövern bör representera i friluftsmerch 
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16. Vill vi köpa in beachflagga från Friluftsfrämjandet webbshop? Kostar 1400 kr och  
Styrelsen godkänner inköp, beställning läggs ihop med andra prylar från hemsidan.  
Marcus beställer flagga, fjädrar och tshirts, 5st large och 5st xl 
 
 

17. Vill vi köpa in första hjälpen väska, 280 kr hos ff och liknande för 199 kr hos 
Biltema. Det är många saker i väskan.  – Kristofer 
Förstahjälpen väska köps ihop med övrigt från hemsidan  
 

18. Sparbanksdagen 3/9 – Karin 
Sponsdag av Falkenbergssparbank.  
Vi bör vara på plats med beachflagga och någon form av aktivitet, Materialgruppen 
är på plats  
Lionsbladet för framtida annonsering  

19. Övriga frågor 
A – HK Vandraren Prova-på-dag lördag 28/5 – Kristofer  
B – Utdrag från Polisen – Kristofer/Joakim  
Joakim ansvarar för att ledare visar sina utdrag ur belastningsregistret, Kristofer 
bockar av via hemsidan. 
C- Kommunalt bidrag för barn och ungdomar i föreningen 
Karin kollar innan mitten av juni  
D – Ved 
Erik Måttgård har bidraget med ved till vindskyddet, hur visar vi vår uppskattning?  
 

20. Beslut om nästa möte 
Måndagen 22/8 kl 19, prel Berte Museum  
 

21. Mötets avslutande 
 
 

 
 
Justeras  
 
Sekreterare        Justerare 
 
 
_______________________    _______________________ 
Carl Dock      Marcus Karlsson   


