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Protokoll styrelsemöte 2019-03-15 Nr 2 -2019 
 

Plats: Hemma hos Mats Holmberg 

____________________________________________________________________ 

Närvarande 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 

Stadgeändring remiss, om röstlängd, vi beslutar att bifalla och Mats skickar in svar. 
Kallelse till Studiefrämjandes årsmöte, Skåne Blekinge 9 april. Vi kan inte närvara. 
Förfrågan om att vara med på föreningens dag på Katrinetorp 1 maj, vårt villkor är att vi 
vill sälja våfflor och ha Mulletältet om vi ska vara med.  

§5 Verksamhetsplanering, verksamhetsplan 
● 1 maj, Katrinetorp se ovan. 

Äventyrliga familjen (kanotläger i Vittsjö) Ove ansvarig. Britta-Stina och Mats ansvarar 
för Äventyrliga familjen i Halen 17-18  augusti. 

● Svenska flaggans dag 6 juni, Gyllins trädgård är uttjatad och det var lite besökare förra 
året, styrelsen funderar vidare på annan lokalitet. Vi kollar med Bulltofta. 

● Bokskogens dag 1 september, vi säljer våfflor 
● Ledardag den 16 maj, kl. 18.30  vid Pjäshallen, vi grillar och snackar. 
● Ledardag den lördagen den 30 november, To be announced. 

Ledarrekrytering, Knytte saknar ledare. Styrelsen tar fram material att lägga/sätta upp på 
förskolor. Vi bjuder in Knytteledarna för diskussion om lösning. 
 
§6 Budget 
Fotogenlampa inköpt 1090:-, Kanotställning tar Ove hand om tillsammans med Dan.  
Genarps LA har  blivit utan förråd och letar nytt och måste flytta alla sina saker tills de hittar ett 
nytt ställe att ha sina kanoter mm. Genarps kassör undrade om vi ville ha ett av deras 
militärtält, typ det som Fåglarna lånade förra terminen. De skulle bli tacksamma om de fick ett 
litet bidrag för det. Vi har belutat att ta emot det för den ringa summan av 500 kronor av 
Genarps Lokalavdelning, i utbyte av att de får låna det ibland.  
Mats kontaktar Johanna om jackförslag till nya ledare och designförslag för hoodies till TVM 
samt randiga mössor till alla ledare.  
 
§7 Övriga frågor 
Nätverksträff ungdomshelg - 
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vildmarksaventyr/tvm---avent
yrsgrupper/natverkstraff---ungdomshelg/ 
Vi vet inte om TVM-ungdomarna ska delta, Ove manar på och ser vad de vill göra. 
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§10 Nästa styrelsemöte 
11 april, kl. 19.15 @ Prunusgatan 4, hos Mats Holmberg. 
 
§11 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
 
Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Mats Holmberg  

Bilaga 1 

Valberedningens förslag 2018  



 










