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Protokoll styrelsemöte 2018-09-26 Nr 8 -2018 
 

Plats: Hemma hos Mats 

________________________________________________________________________
_____________  

Närvarande Ej Närvarande 

Mats Holmberg  

Kamilla Telyakova 

Johanna Karlsson 

Elin Pegreus  

Britta Stina Eisenberg 

Dan Sundqvist  

Ove Hed 

Leo Agevik (TVM:are) 

 

1 § Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet 

Val av sekreterare: Ove Hed 

2 § Föregående protokoll 

Gicks igenom och godkändes. 

3 § Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen.  
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4 § In- och utgående Post 

● Inbjudan, årets ordförandekonferens den 4 oktober kl. 17-20, på Gamla Hovrätten, 
High Court.  

● Utgående post, Remissen angående Friluftsliv Skåne som Mats har besvarat till 
Länsstyrelsen Skåne, se bilaga. 

● Träffpunkten, Skryllegården - måndag den 8 oktober kl 18:30-21:00, Hardeberga 
161 i Södra Sandby, Mats och Dan och eventuellt Ove åker. 

5 § Budget 

T-shirts, Jackor, Tjocktröjor; Vi antar Johannas mejlförslag, men att vi dubblerar antalet 
T-shirt både herrstorlekarna och damstorlekarna.  

TVM-tröjor: TVM:arna har inte återkommit med förslag till styrelsen. 
Kanotställning, Dan ska ta tag i det NU. 
Utbildningar: Elin Rosenstock går Knytte/Mulleledarutbildning för 2900:-  

Styrelsen beslutade förra gången att man får betala en del av kostnaden själv vid andra 
vidareutbildningar som man är intresserad av, förutom grundutbildning och paddling som 
föreningen står för. Ledare ska få godkännande av styrelse först. 

6 § Ledarstatus 

Anna Palms Mullegrupp  har problem med ledare och hon behöver backup. 

Hon bearbetar föräldrar för att rekrytera. Under tiden hjälper seniorledare Hans Holmgren 
och Örjan Perman till. 

7 § Julavslutning 

Preliminärt på Mats kontor, den 1 december kl. 10.00-14.00, med aktivitet och 
matförtäring. Dan ska kolla med Torup om vi kan vara där. Förslag på mat: god julig 
fisksoppa med gott bröd, avslut med ostbricka. Dan fixar mat och plats. Mats fixar innehåll 
och nedanstående uppföljning. 

Planering av VT-2019 och styrelsen vill veta vad som varit bra eller dåligt under terminen 
och vad kan förändras. Fundera på och diskutera miljöpolicy och telefonpolicy. Ove fixar 
poll på ledarforum vad ledarna kan behöva för uppfriskning av händigheter.  
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8 § Miljöpolicy 

Ove kollar upp miljöpolicy om det finns någon på riksnivå som vi kan använda. Finns inte 
det kan vi ta fram praktiska exempel till föräldrarna innan utgång. Exempel kan vara att 
uppmana att inte ta med engångsdrickor i form av festis mm med sugrör, utan att blanda 
saft hemma och ta med i flaska för återbruk. 

9 § Telefonpolicy 

Styrelsen diskuterar, grupperna bestämmer själva. 

Ett exempel kan vara: att barnens telefoner lämnas hemma, ledarna har telefoner för 
säkerhet och att kontakta föräldrar. Annan teknik lämnas hemma och om något tas med 
och det går sönder så ansvarar inte föreningen för dem. 

Ledarna ska föregå med gott exempel. 

10 § Evenemangsansvarig 

Bordläggs till nästa gång  (Johanna som förslag) 

11 § Nästa styrelsemöte, kalendariet 

19.00-21.00, 24 oktober 28 november 

Ledardagen 1 december, förslag på aktivitet ska styrelsen ta fram till nästa möte. 

12§ Övriga frågor 

Ove funderar på Instagram och stafettkonto för att marknadsföra föreningen. Eller så tar vi 
upp Facebookgruppen till användning igen och diskuterar på ledardagen hur vi ska göra. 

12§ Mötets avslutande 

Mats Avslutade mötet. 

 
Vid protokollet Justeras 

 

Ove Hed Mats Holmberg   


