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Protokoll styrelsemöte/ledarträff 2019-06-19 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. 

3 § Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen.  
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4 § Inkommande och utgående post 

Länsstyrelsen, om Vombs fure och våra lägerplatser. 

Våra gamla lägerplatser är förverkade och styrelsen kommer att söka dispens från Malmö 
kommun om att få bygga nya lägerplatser norr om Norra Vombsvägen och söder om sjön 
för våra strövargrupper. Dispens kommer att sökas innan verksamhetens början i höst. Vi 
vill ha skriftlig tillåtelse och att den blir diarieförd i kommunens diariesystem. 

 

§5 Verksamhetsplanering, verksamhetsplan 
Lägerstuga är bokad den 9 november, Backåkra. Alla grupper är välkomna, övernattning görs av 
strövare och uppåt.  
Ledarrekrytering: En ny mulleledare, kommer från Malmö La, han heter Erland Hvitfeldt och går 
in i Anna Palms Mullegrupp och stöttar. Vi hälsar Erland välkommen. 
Registerutdrag ur belastningsregistret: Ska lämnas innan verksamhetens början i höst. Styrelsen 
skickar mejl till alla ledare med instruktioner om hur man lämnar utdraget till styrelsen. Har vi 
inte fått in utdraget innan verksamhetens början får ledaren ta en time out tills utdraget är 
uppvisat. 
Kanothelg 17-18 augusti, steg 2. Ledare rekar under sommaren och tar fram förslag på äventyr 
utan fast lägerplats, preliminär plats Raslången/Halen.  
 
§6 Rapporter från lägerverksamhet 
Vomblägret gick enligt plan och TVM-grupperna höll i aktiviteter för strövarna och lufsarna. 
Familjedagen i Gyllins trädgård: Marknadsföring i god tid både delningar i olika lokala 
facebookgrupper och så annonserade vi på Facebook med en budget på 400 kronor. 
ca 6000 kronor kom in i kontanter och swishbetalningar på korv och våfflor. Ved och korv 
inköptes för ca 2500 kronor. Vinsten går till lufsarnas framtida resor. 
 
§8 Budget 
Budget i balans, ser det ut som enligt kassören. 
15000 inom som grundbidrag förening, från Malmö stad, fritidsförvaltningen. Baserat på antalet 
medlemmar i föreningen mellan 4-25 år. 
Släpet diskuterades igen, den ställning som skulle köpas var för lång och var tvungen att 
modifieras. Istället funderar vi på att anlita smed här lokalt. 
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Militärtält med kamin, 12 personers inköptes för 3500 kronor, samt körersättning till ledare som 
hämtade tältet, malmö-kristianstad tur och retur 20 mil x 18,5 = 370 kronor. 
Vi fick inget arrangemangsbidrag till Familjedagen i Gyllins trädgård från Malmö stad. 3000 
kronor skjuts till från styrelsen till arrangemanget. 
Ledarjackor ska vara beställda av Johanna. 
Är gamla jackor trasiga så får man byta ut sin jacka, ledare ska vara hela och rena. 
Två ledare har gått utbildning, byta gren från Mulle till Strövare nu i vår. 
 
Marknadsföring på Facebook för Familjedag Gyllins Trädgård. 

 
§8 Övriga frågor 
Utblick den 13-15 oktober, Ove Hed är anmäld och rekar. Eventuellt betalar Genarps 
lokalavdelning på grund av Oves MTB-ledarskap där. 
Skapande täljning, gratis, Ove Hed är anmäld. 
Vildmarksliv med Adrian Clarke, My Carlsson och Ove Hed är anmälda. 
 
§10 Nästa styrelsemöte 
15 augusti kl. 19.00 @ Prunusgatan 4, hos Mats Holmberg. 
 
§11 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
 
Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Mats Holmberg  

 


