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Protokoll till styrelsemöte, Friluftsfrämjandet Getinge Treklövern 
Kl 19:00 Måndag 24/10 2022, på Berte Museum.   
 
Närvarande styrelseledamöter och suppleanter: 
Meddelat förhinder:  
 
Thobias Karlsson 
 
 

1. Mötets öppnande  
Kristofer öppnar mötet 

 
2. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen 
 

3. Carl Dock är sekreterare.  
 

4. Val av justerare –  
Marcus Karlsson 
 

5. Godkännande av föregående protokoll  
Föregående protokoll godkänns, punkt nio flyttas fram till nästa möte 

 
6. Rapport från Kassör 

Grupperna rapporterar till Karin när alla har betalt in medlemskap. 
Alla kvitton från verksamhetens utlägg samlas ihop och lämnas in till Karin vid 
ett tillfälle efter terminens slut. 
Karin och Kristofer ansvarar att äska pengar från Sparbanken. 

7. Rapport från medlemsansvarig – Thobias  
Nej, punkten flyttas fram till nästa möte. 
 

8. Rapport från utbildningsansvarig – Joakim  
Joakim har försökt samla ihop 10 personer till ledarskapsutbildning. Hur har 
det gått? 
Trögt, svårt att enas om ett specifikt datum där alla kan. 
Ok att gå utbildningar var för sig, kolla med Joakim och styrelsen innan. 

  



 2022-10-24 
Styrelsemöte  

Getinge Treklövern 

 
 
 

 
 
 

 2 

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

10. Rapport från materialansvariga - Mikael Tham, Carl Dock, Tobias Sörman, 
Marcus Karlsson.  
- Hur var Sparbanksdagen? 

Lärdomar drogs, vilken approach ska vi ha vid tillfällen likt dessa? En framtida 
prova-på-dag? 
Inköp av fyra brandfiltar, Marcus kollar.  
Märka upp material ”treklövern”. 
Göra ett informationsblad till framtida mässor. 
 

11. Ledarnas punkt 
Fundera redan nu på vilka ledare som kommer byta grupp I höst. Hur ser 
det ut i respective grupp? Övriga frågor för grupperna? 
- Knyttegruppen – Mikael och Frida 
- Mullegruppen – Joakim, Oskar och Robin 
- Strövargruppen – Marcus, Viktor, Mattias och Thobias  
- Lufsargruppen – Videline, Jenny och Linda och Ida  
Om föräldrar har synpunkter på upplägg mm så hänvisas dessa till Kristofer. 

 
12. Ledarträff inför nästa termin bör hållas innan avslutande träff I höst  

Vem kan styra upp träffen med ledarna? Då ska datum sättas för vårterminen 
mm.  
Marcus sammankallar  
Utbildning ”första hjälpen” vid ledarträff? 
 

13. Nätverksträff med andra föreningar I södra Halland 20/9. Hur var det? – 
Joakim redovisar för träffen som han upplevde som trevlig 
Ta hjälp av Jan-Åke I HK vandraren kring bidragsansökningar om vi känner att 
det behövs. 
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14. Övriga frågor 
A – Adressändring, Karin kollar  
B – Namnet ”Getinge Treklövern” Kristofer kollar om geografisk plats måste 
vara med i namnet. 
C –  
 

15. Beslut om nästa möte 
2023-02-06 
 

16. Mötets avslutande 
 
 

Justeras  
 
Sekreterare        Justerare 
 
 
_______________________    _______________________ 
Carl Dock      Marcus Karlsson  


