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Protokoll styrelsemöte/ledarträff 2019-08-15 Nr 5 -2019 
 

Plats: Pjäshallen 

____________________________________________________________________ 

Närvarande Styrelse Ej Närvarande 

Mats Holmberg  

Kamilla Telyakova 

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. 
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3 § Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen.  

4 § Inkommande post 
Styrelsen öppnar ledarnas belastningsregisterutdrag nedan kallat b.r.u. och markerar i 
Friluftsfrämjandets ledardatabas att register uppvisats och är ok. De som inte lämnat 
kommer Mats att kontakta för att få in de resterande registren. 

5 § Verksamhetsplanering 
TVM-ting 4-6 oktober 

Aktivitetsdatum 24-augusti, 1 september (Skogens dag), 7-september, 21-september, 
5-oktober, 19-oktober, 9-november (läger), 23-november 

Emma ska vara Mulle preliminärt den 19 oktober 

Ledare:  

Frilufsarna Fåglarna: Mats Holmgren, Riki Virc, Leo Agevik (måste lämna b.r.u.) 

Frilufsarna Skogsugglorna: Britta-Stina Eisenberg (måste lämna b.r.u.), Ove Hed, My 
Carlsson (måste lämna b.r.u.), Emma McIntosh, Simon Kronström (TVM) (måste lämna 
b.r.u. eftersom han är 15år) 

Frilufsarna Örnarna: Robert Klasson, Andreas Påhlsson, Klas Skogmar 

Strövarna Igelkottarna: Johanna Karlsson, Elin Pegréus, Linnea Fyhns pappa Anders 
Fyhn (som måste bli medlem och gå den interaktiva värdegrundsutbildningen och lämna 
b.r.u. innan han kan hjälpa till), TVM:arna Ines Hed och Emilia Rosengren (måste lämna 
b.r.u. eftersom de fyller 15 år i år) 

Strövarna Grodorna: Åsa Holgersson Jentsch, Mikael Lindstedt, Alexandra Emanuelsson 

https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/min-profil/PublicProfile/?contactid=ea69188b-a003-e811-80fe-00155d7f0c93
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Mulle Mullvadarna: Anna Palm, Malin Åkerström (måste lämna b.r.u.). Ny ledare är Erland 
Hvittfeldt (måste lämna b.r.u.) som kommer från Malmö la. Kristina Berg (måste lämna 
b.r.u.) ska Mats ringa till och försöka rekrytera in i Mullegruppen då hon har barn i kön 
samt är Mulleledare i Malmö la. Alexander Stiessel (måste lämna b.r.u.) kommer också 
hoppa till Mulle. 
Styrelsens förslag är att dela gruppen i två delar och släppa in de fem barnen som står i kö 
för att på så sätt ge fler barn chans att uppleva Mulleäventyren. 

Knytte: Maria Isberg, mariaisberg@hotmail.com, 0702-926549, Alma Nävstrands mamma 
Bella Roig (som bör gå den interaktiva värdegrundsutbildningen och lämna b.r.u. innan 
hon kan hjälpa till) 

Här hittar man värdegrundsutbildningen 

Här är länk till vår sida som förklarar hur man ansöker om begränsat registerutdrag ur 
belastningsregistret. 

Lägerplatser Vomb: Styrelsen har hittat nytt område tillsammans med Malmö kommun. 
Första verksamhetsdatum den 24 augusti kommer de gamla lägerplatserna att användas. 
Se bilaga nedan angående nya lägerplatser. 

Styrelsemöten HT 2019: 19 september, 24 oktober, 30 november 

Ledardag: 30 november, To Be Announced 

6 § Budget 
Inget att rapporter 

7 § Utbildningar 
Täljningskurs till barnen som Mats anordnar från extern källa, mer info kommer. 

8 § Rapporter 
Möte med kommunen om Vombs fure. Se Verksamhetsplanering här ovan. 

https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/medlemssok/AssignRole/?contactId=e7dc9166-e67d-e611-80ef-00155d7f3d90&searchTypeForBackButton=medlem
https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/medlemssok/AssignRole/?contactId=e7dc9166-e67d-e611-80ef-00155d7f3d90&searchTypeForBackButton=medlem
https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/medlemssok/AssignRole/?contactId=c0fe6eed-373d-e911-810c-00155d7f34f0&searchTypeForBackButton=medlem
https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/min-profil/PublicProfile/?contactid=e6ac884b-043a-e911-810c-00155d7f34f0
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/friluftsakademin/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/husie/for-ledare/belastningsregister/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/husie/for-ledare/belastningsregister/
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9 § Övriga frågor 
Förslag på ledarsamling innan terminsstarterna. Styrelsens ledare kokar kaffe och tar med 
och vi samlas kl. 08.30 vid Pjäshallen för lite snicke snack innan vi kör igång 
verksamheten. 

§11 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
 
Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Mats Holmberg  

 

Bilaga 1: Karta över området med nya lägerplatser  
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Bilaga 1 
Kartbilden visar önskat område för nya lägerplatser 


