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Protokoll styrelsemöte/ledarträff 2019-10-03 Nr 6 -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 resterande ledares belastningsregisterutdrag nedan kallat b.r.u. och 
markerar i Friluftsfrämjandets ledardatabas att register uppvisats och är ok.  

Anders Fyhn har inte betalat medlemsavgift så vi kan inte klarmarkera honom. 

Tykarpsgrottan faktura 1320 kronor. 

Kvitto för fem stycken orienteringskartor för område Skrylle, 400 kronor. 

E-post inkommande från Riks att att Prunusgatan 4 nu är postadress till Friluftsfrämjandet 
Husie och ändrat i databasen. 

6 § Vårt förhållande till utrustning 
En allmän diskussion hölls om utrustning och gruppsammanhållning där vi kom fram till att 
vi inte har det på det sätt som Scouterna. Vårt fokus är “Friluftsliv är att vistas i naturen på ett 
sådant sätt att det ger naturupplevelser, rekreation och motion. Friluftsliv bedrivs i samklang med 
naturen och andra människor enligt allemansrättens grundprincip ”Inte störa - Inte förstöra”, och 
skapar livskvalitet för utövaren.” 
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/ovrigt-webbinnehall/friluftsmiljo/friluftsmiljoprogramme
t/friluftsmiljoprogrammet_okt09.pdf 

7 § Uppföljning av jackor 
 Tryckfiler är godkända och Johanna meddelar när jackorna levereras. 

8 § Budget 
Styrelsen belutar att betala orienteringskartor och Tykarpsgrottan enligt punk 4 ovan. 

Vi har 10 st.  gasbrännare till Trangiaköken idag och vi vill köpa in 10 st. till. 

9  § Nya ledare 
Ann-Sophie Niemand hos Strövargruppen Igelkottarna 

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/ovrigt-webbinnehall/friluftsmiljo/friluftsmiljoprogrammet/friluftsmiljoprogrammet_okt09.pdf
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/ovrigt-webbinnehall/friluftsmiljo/friluftsmiljoprogrammet/friluftsmiljoprogrammet_okt09.pdf
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10 § Läger 9 november Tygegården 
Vem ska vara general och skicka ut info om lägret. Vem hittar på aktiviteter?  

Strövarna och den yngsta Lufsargruppen har företräde till stugan, de äldre 
grupperna sover ute i tält, vindskydd med mera.  

Varje grupp ordnar med sin egen lunch och sen gör vi gemensam grillmiddag på 
kvällen 

Dan sätter ihop ett program, Ove mejlar ut till alla ledare.  

Vi kollar om Torgny och Marcus och TVM kommer.  

11 § Julavslutning 
Boulebar för alla ledare, söndag 1 december kl. 10.30, brunch med boule. 

7 § Nästa styelsemöte 
24 oktober klockan 19-21 @ Prunusgatan 4 

9 § Övriga frågor 
Dan har ett ledarhäfte på gång som ska digitaliseras och läggas på webbplatsen. 

§11 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
 
Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Mats Holmberg 


