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Protokoll styrelsemöte 2019-04-11 Nr 3 -2019 
 

Plats: Hemma hos Mats Holmberg 

____________________________________________________________________ 

Närvarande Ej Närvarande 

Mats Holmberg  

Kamilla Telyakov 

Johanna Karlsson 

Robert Klasson  

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.  

4 § Inkommande och utgående post 

Räkning medlemskap Malmö Ideella 100 kronor, beslutas att betalas. Påminnelse 
anmälan till aktivitetsbidrag, senast den 25 april måste verksamheten rapportera in i APN.  

§5 Verksamhetsplanering vårtermin 2019 
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Ledardag 16 maj 18.30-20.30, Robert fixar mat, Mats fixar grillen, Ove gör utskick med anmälan. 
Agenda: beställning av kläder, ledarrekrytering, säkerhetsrutiner, utrustning och materialvård. 
Lämna utrustning i förrådet på det sätt som man själv vill ha den.  
6 juni kl. 11-14, Ove och Mats ansvarar för att lufsarna gör våfflor och Mulle och Knytte ska vara 
på plats. Korvförsäljning med kaffe och saft. Strövarna sköter linbana. 
 
§6 Budget 
Ove och Dan fixar med kanotsläpet och det är Bålstasläp som är tänkt. Ove har mejlat våra 
släpvagnsmått till leverantören. 
Militärtält ska köpas för cirka 5000 kronor begagnat.  
Regnbågsmössor ska köpas till hösten.  
Dan fixar märken till strövare, mulle och knytte samt buffar till mullebarnen. 
Johanna har tagit fram förslag på skaljacka, vi beslutar att köpa in det antal jackor till de ledare. 
Johanna begär in storlekar från ledarna. Kostnaden per jacka är ca 500 kr. 
Vi diskuterade om vi skulle ordna med en sambeställning av Aktivus stol Crazy Creek för ledare. 
 
§ 7 Utbildningar 
 Två ledare, Kanadensare i strömmande vatten, kostnad 2000 kronor. 
 
§ 8 Rapporter 
Mats rapporterade från regionstämman. 
 
§ 9 Läger 
Läger till hösten för Strövare, Lufsare och TVM i Tygegården i Löderup. 
Förslaget är att ha lägret den sista utegången för terminen där. 
 
§10 Nästa styrelsemöte 
16 maj på ledarträffen  
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§11 Övriga frågor 
Länsstyrelsen har nu beslutat att göra delar av Vombskogen till djurskyddsområde. Detta 
påverkar inte vår verksamhet eftersom området precis gränsar till våra lägerplatser. Var ändå 
noga med att respektera djurskyddet. 
Läs mer om djurskyddet här: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd937954/1526992229255/Djur-%
20och%20växtskyddsområden%20i%20Skåne.pdf 
 
 
§12 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
 
Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Mats Holmberg  
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