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Protokoll styrelsemöte/ledarträff 2019-12-16 Nr 7 -2019 
 

Plats: Prunusgatan 4 

____________________________________________________________________ 

Närvarande Styrelse Ej Närvarande 

Mats Holmberg  

Kamilla Telyakova 

Johanna Karlsson 

Robert Klasson  

Britta Stina Eisenberg 

Dan Sundqvist  

Ove Hed 

Leo Agevik (TVM:are) 

Ined Hed (TVM:are) 

 

1 § Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 

2 § Föregående protokoll 
Gicks igenom och godkändes. 

 

3 §  Val av sekreterare 

Ove Hed valdes till sekreterare 

4 § Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen.  
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5 § Valberedningen på besök 
Diskussion om vilka som ska vara kvar i styrelsen, valberedningen närvarade ej. 

6 § Inkommande skrivelser, post 
Besiktning av släp. Ung ledarutbildning från Malmö stad. Skatteverket, befrielse från 
uppgiftsskyldighet, vilket innebär befrielse från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter. gäller från 
inkomstår 2019 till 2023. Länsförsäkringar återbäring, 167 kronor Reklam om besiktning av 
kanotsläp, besiktning ska göras i april 2020. Faktura mullebuff 690 kronor inklusive frakt. 

7 § Beslut om utgångar 
Utgångar för barnverksamheterna 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj 

Äventyrliga familjen kanot i Halen 13-14 juni 

Nya lägerplatser:  Avtal är på gång, koordinater skickas till Malmö stad den 17 december för 
avtalsskrivning. Fällning av träd för att färdigställa de tre lägren och “eldstadsplatserna” kommer att 
göras i vinter. 

8 § Budget, bussar, inköp brandfilt och brandsläckare 
 Beslut om inköp av två mindre brandsläckare och en brandfilt som ska medföras tillsammans med 
kaminen om man ska elda i den inne i militärtältet. Regler för militärtältet finns på 
www.friluftsframjandet.se/husie under fliken “För Ledare” 

Dan kontaktar Åsa Sandberg i Malmö LA för att kolla bussofferter. Ledarträff planeras till den 9 
februari där vi diskuterar bussfrågan vidare. Se vidare Årsmöte här nedan. 

9 § Remiss Friluftsfrämjandet 
Inkommen remiss från Riks om förslagna stadgeändringar vid årsstämman 2020. Styrelsen tar med 
remissen hem och läser den. Ledamöterna återkommer till Mats med kommentarer om remiss 
innan den 15 januari.  

10  § Ledare, medlemmar 
Ledare måste betala medlemsavgift annars gäller inte våra ansvarsförsäkringar. Styrelsen 
kontrollerar innan terminsstart vilka ledare som är betalande, och uppmanar dem som inte betalat, 
för att verksamheten ska vara säker för alla parter. 

http://www.friluftsframjandet.se/husie
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11 § Läger 9 november Tygegården, utvärdering 
Till nästa år krävs bättre planering, tydligare ansvar, matansvariga måste finnas. Planeringsmöte 
för lägret kanske måste genomföras. Annars var den totala upplevelsen att lägret var mycket lyckat. 

12 § Årsmöte datum, plats 
Årsmöte hålls den söndagen den 9 februari kl. 10.30 med inledande ledarträff inklusive lunch, 
årsmöte startar kl. 12.30 i orienteringsklubbens lokaler i Bulltofta. Mats kollar lokalen. Citat från 
stadgarna “Lokalavdelningens styrelse ansvarar för att kalla till årsmöte senast fyra veckor före 
mötet eller i förekommande fall till extra årsmöte. Kallelse till årsmöte sker genom annons, brev, fax 
eller e-post.” 

13 § Nästa styrelsemöte 
20 januari kl. 19-21,  @ Robert Klasson, Sölvgatan 8, Håkanstorp, Malmö 

14 § Ledarutbildningar våren/hösten, förrådskurs 

Vi uppmanar nya och befintliga ledare som inte utbildat sig att gå våra ledargrundutbildningar och 
att det bara är att anmäla sig och meddela styrelsen. https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/ 

Ammi Grufman, Ove Hed, Dan Sundqvist, Ledarutbildning - Vandring Lågland utbildning 1. 
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/ledarutbildning--
-vandring-lagland-utbildning-1/ 

Robert Klasson, Kanadensare steg 1. 
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/paddling/kanadensare/ledarutbildni
ng-kanadensare-steg-1/ 

Innan förrådskurs ska styrelsen inventera förrådet och sätta upp skyltar med antal av utrustning 
som ska finnas på hyllorna.  

15 § Övriga frågor 
Dan har ett ledarhäfte på gång som ska digitaliseras och läggas på webbplatsen. Ska fortfarande 
göras.  

TVM vill ha T-shirts, röd färg med samma tryck som befintliga sweatshirt. T-shirts ges till de 
TVM-are som har betalat medlems- och aktivitetsavgift. Styrelsen tar fram Sweatshirt och T-shirts. 

16 § Mötets avslutande 
Mötet avslutades 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/ledarutbildning---vandring-lagland-utbildning-1/
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/ledarutbildning---vandring-lagland-utbildning-1/
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/paddling/kanadensare/ledarutbildning-kanadensare-steg-1/
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/paddling/kanadensare/ledarutbildning-kanadensare-steg-1/
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Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Mats Holmberg 


