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Protokoll till styrelsemöte, Friluftsfrämjandet Getinge Treklövern 
Kl 19:00 Måndag 22/8 2022, på Berte Museum.    
 
Närvarande styrelseledamöter och suppleanter: 
Meddelat förhinder: 
Viktor Sköneman, Mikael Tham 
 
Ordförande är Kristofer Stenström  
 
 

1. Mötets öppnande  
 

2. Godkännande av dagordning 
 

3. Carl Dock är sekreterare.  
 

4. Val av justerare  
Marcus Karlsson   

 
5. Godkännande av föregående protokoll  

Ja 
 

6. Rapport från Kassör 
Bidrag från kommunen, vad gäller? – Karin  
För bidrag gäller 20st träffar under året, nådde 16st 
Alla grupper räknas in i detta antal 
 

7. Rapport från medlemsansvarig – Thobias  
24% fler medlemmar, 108st i Treklövern  
Det blir en lufsar grupp, kul 
Uppmuntra till familjemedlemskap 
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8. Rapport från utbildningsansvarig – Joakim  
Enligt föregående protokoll ”Joakim kollar på att samla ihop intresserade till 
ledarutbildning här i Treklövern och vilka alternativ det isf finns.” Hur har det 
gått?  
Joakim har kollat hur/var och när kurstillfällen ges 
Om kurs med övernattning, vart kan vi vara? Vilka tio ska gå? Några från 
lufsar grupp går utbildningen hösten -22. 
Om vi inte löser tio egna till utbildningen så ragga i närliggande 
lokalavdelningar 
Förslag är att lägga utbildningen i baslägret i Getinge  
Joakim ansvarar för att försöka samla ihop tio personer till ledarutbildning 
tills nästa mötestillfälle. 
 

9. Rapport från webbansvarig – Thobias  
Spara våra dokument på “molnet”. – Tobias föreslår att vi laddar upp allt 
material (inkl styrelse-/årsmötesprotokoll) till CMS-systemet bakom 
hemsidan och länka ut de så att alla kan se de via vår lokalavdelning. T.ex. 
kan en ledare spara material där så att framtida ledare kan använda det.  
Thobias visar oss hur man gör.  
Punkten skjuts på till nästa möte. 
 

10. Rapport från materialansvariga - Mikael Tham, Carl Dock, Tobias Sörman, 
Marcus Karlsson 
Kanotsläpet är besiktigat i juli, kanoter som ligger på släpet är sjödugliga  
Ny parkering Kvibille basläger, ängen till vänster innan granskogen  
- Lufsarledarna undrar om föreningen kan köpa in 6 st knivar. – Kristofer 
meddelar att barnen skaffar egna knivar. 
 

11. Inköp av jackor till ledare – Viktor 
Viktor har tagit upp beställningar - hur har det gått?   
Jackor är beställda kommer 26/8, tryck drar ut på tiden. 

 
12. Ledarnas punkt 

- Strövargruppen –  
Väntar med spänning på antal i gruppen, hoppas på 20st och isf behov av 
hjälpledare/förälder 
- Mullegruppen –  
Fullt, 12st kan ev bli 15st 
- Knyttegruppen –  
13/14 platser uppfyllda 
- Lufsargrupp är bildad –  
10/10 platser uppfyllda, önskemål om att ha en ledare med i styrelsen, se 
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nedan 
 
- För alla grupper - Att komma fram till en rutin inför höstterminer, vilka barn 
som går upp en grupp. Bra att veta tidigt så vi kan täcka upp med ledare och 
så vidare. – Joakim 
Till ledarna – bör ha minst en ledarträff per termin där kommande termin 
styrs upp, läggs innan terminsavslutning 
Då ska datum för kommande termin samt vilka barn som ska byta uppåt  
Ledarna ska ta fram en representant som bör sitta i styrelsen 
 

13. Vuxengrupp av Mikael Jonsson, vad händer – Kristofer  
Skjuts på tills nästa möte 
 

14. Samhällsföreningen – Städdag är bestämt till lördag 17/9 (OBS ny dag) – 
Kristofer  
 

15. Inköp beachflagga, fjädrar, t-shirts, 5st large och 5st xl, första-hjälpenväska 
– Marcus har löst allt utom första hjälpen, löser innan första träffen  
 
Sparbanksdagen 3/9, hur går förberedelserna? – Karin  
Vi är anmälda, materielgruppen ansvariga och på plats, löser förevisning av 
utrustning kopplat till treklövern samt info om föreningen  
 

16.  HK Vandraren Prova-på-dag lördag 28/5 – Någon som var där och hur var 
det i så fall?  
Ingen var där  
 

17. Utdrag från Polisen – Kristofer/Joakim 
Har du inte tagit fram det så beställ här: https://polisen.se/tjanster-
tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/  
Joakim kollar ledare och hjälpledare och bockar av  

18. Övriga frågor 
A – Uthyrning av kanot till lufsar grupp, viktigt med en ansvarig för 
bokningen, prislista kanot/vindskydd bifogas till mötesprotokollet.  
B – 
C –  
 

19. Beslut om nästa möte 
Onsdag 24/10 kl 1900, Berte Museum  
 

20. Mötets avslutande 
 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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Justeras  
 
Sekreterare        Justerare 
 
 
_______________________    _______________________ 
Carl Dock      Marcus Karlsson  


