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Protokoll styrelsemöte 2020-04-02 Nr 4 -2020 
 

Plats: Digitalt via Microsoft Teams 

____________________________________________________________________ 

Närvarande Styrelse Ej Närvarande 

Mats Holmberg  

Kamilla Telyakova 

Robert Klasson  

Britta Stina Eisenberg 

Dan Sundqvist  

Ove Hed 

Anders Fyhn 

 

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.  

4 § Inkommande post 
Besiktningen av släpet, senast 30 april. Ove och Anders fixar under påskveckan. 
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Utgående post: Mats har skickat in alla handlingar till Kommunen, men glömt att skicka till 
Riks, men det ordnar Mats omgående. 

5 § Budget 
Mats har köpt 20 kartor över Skrylle. De ligger i förrådet. 

Kanoter är försenade på grund av Coronasituationen och levereras beräknas till 
slutet av maj. 

 

6§ I spåret efter Corona 
De senaste förhållningsreglerna från Riks 
https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/?fbclid=IwAR10bGRSOpR4XLmWvhd
OSLaQfphEIaJTkAEdsTlHI6-YkI-hUjgJZwBofD8 
 
Ove skriver ett medlemsutskick om våra nya förhållningsregler till alla betalande i Husie 
lokalavdelning utifrån den skrivelsen Mats redan skrivit i ledarforumet. 
 
Varje grupp får fundera på sin riskanalys. 
 
Dan avbeställer bussen från gång till gång. 
 
Alla grupper anpassar sin egen verksamhet efter reglerna som gäller från dags datum. 
 
En lång diskussion fördes gällande Knytteverksamheten där det kan finnas lika många 
medföljande vuxna som barn. Vi kom fram till att om Knytteverksamheten delar upp sig i 
tre grupper med en ledare i varje grupp och högst 10 vuxna per grupp så följer vi 
Friluftsfrämjandets rekommendationer för våra barnverksamheter. 
 
Föreningsdagen den 6 juni i Gyllins trädgård kommer vi att ställa in på grund av 
gällande regler kring Coronaviruset. 

https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/?fbclid=IwAR10bGRSOpR4XLmWvhdOSLaQfphEIaJTkAEdsTlHI6-YkI-hUjgJZwBofD8
https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/?fbclid=IwAR10bGRSOpR4XLmWvhdOSLaQfphEIaJTkAEdsTlHI6-YkI-hUjgJZwBofD8
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Äventyrliga familjen (kanot) kan komma att ställas in om dagens regler gäller vid 
äventyrstillfället. 
  

7§ Verksamhetsplan i praktiken 
Till nästa styrelsemöte ska alla läsa igenom och komma med inspel för den nya 
Strategiplanen. Se bilaga nedan. 
  

8§ Låglandsvandring 
Dan kontaktar Ammi Grufman för att planera dagsvandringar. Dan kontaktar även 
Svedala för samarbete. 
  

9§ Inventering förrådet 
Skärtorsdag inventeras förrådet. Tid: 10.00 
  

10§ Övrigt 
Styrelsen skaffar egna främjandet-adresser för att kunna köra digitala möten via Teams. 
  

11§ Nästa styrelsemöte  
14 april körs en coronaspecial 18.00 - Digitalt via Teams 

14 maj är nästa styrelsemöte 19.00 - Digitalt via Teams 

§12 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 
 
Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Mats Holmberg  
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Bilaga 

Styrelsens utvecklingsplan 2020 
Mål:   
  

Styrelse                   

Ledarutbildningar  Ansvarig/a  Datum  Klart   Budget  Uppföljning  utvärdering 

Vi ska erbjuda alla 
ledare att gå aktuell 
Grund/verksamhetsut
bildning 
Minst en ledare från 
Skogsstövare ska gå 
Kanotutbildning 
Erbjuda egna 
ledarsamlingar 
Vidareutbildningar 
Kanot 
  

  
  
   

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

Styrelse                   

 Juniorledarutbildning  Ansvarig/a  Datum  Klart   Budget  Uppföljning  utvärdering 

Alla Juniorledare ska 
erbjudas utbildning 
  
Att erbjuda en trevlig 
terminsavslutning 
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Styrelse                   

Aktivitet Äventyrliga 
familjen 

Ansvarig/a  Datum  Klart   Budget  Uppföljning  utvärdering 

Kanothelg  
Sova ute, 
Vildmarksäventyr 
  

                 

Styrelse  Ansvarig/a  Datum  Klart   Budget  Uppföljning  utvärdering 

Aktivitet 
Låglandsvandring 

                 

                    
  
  
  

Styrelse    Ansvarig/a  Datum  Klart   Budget  Uppföljning  utvärdering 
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Rekrytering av 4 ledare 
till Skogsknytte 
Rekrytera 2 ledare till 
Skogsmulle 
Rekrytera 2 TVM 
ledare 
Rekrytera 2 ledare till 
vildmarksäventyr 
Rekrytera 2 ledare till 
låglandsvandring 
  
Besöka Skogsknytte, 
Skogsmulle och 
Frilufsare   

                 

Styrelse   Ansvarig/a  Datum  Klart   Budget  Uppföljning  utvärdering 

Öka antalet 
medlemmar till 450 

                 

Anordna aktiviteter 
för vuxen  
Fler aktiviteter för 
Äventyrliga familjen  
Få fler att bli 
familjemedlemmar 
  

                 

Styrelse  Ansvarig/a  Datum  Klart   Budget  Uppföljning  utvärdering 
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Öka antalet grupper 
grenarna Skogsknytte 
och Skogsmulle 

                 

                    

 


