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Protokoll styrelsemöte 2020-05-14 Nr 5 -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.  

Val av Justerare: Dan Sundqvist  
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4 § Inkommen post 
Vi har ansökt om att få ett digitalt deklarationsombud och kassören Kamilla är utsedd 
som ombud för oss. 
Diskussion om att ansöka om att vara med på Bokskogens dag. Vi avvaktar och ser om 
evenemanget kommer att genomföras med tanke på coronaläget. 
  

5 § Coronaläget 
Läget är oförändrat med samma regler som gäller för oss i Friluftsfrämjandet. 
https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/?fbclid=IwAR10bGRSOpR4XLmWvhd
OSLaQfphEIaJTkAEdsTlHI6-YkI-hUjgJZwBofD8 
Alla gruppsammanslutningar eller avslutningar kommer att ske utan föräldrar. 
Diskussion om gruppernas avslutningar och om man ska övernatta med mera. De flesta 
strövar- och frilufsargrupper ska bara göra ett dagsäventyr som avslutning av denna 
termin och vårt gemensamma läger i Vomb är inställt. 
  

6 § Verksamhetsplan 
Se bilaga. 
 
  

7 § Höstens grupper  
Ledarstatus 
Beslut om publicering på hemsidan: 1 juli, Ove publicerar alla äventyr och skriver 
generella beskrivningar av äventyren som sen får uppdateras och detaljplaneras när 
terminen närmar sig. Förtursanmälningslänkar till befintliga deltagare skickas också ut 
innan äventyren blir offentligt publicerade på webbplatsen. 
Datum för höstterminen är: 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11 
 
  

https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/?fbclid=IwAR10bGRSOpR4XLmWvhdOSLaQfphEIaJTkAEdsTlHI6-YkI-hUjgJZwBofD8
https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/?fbclid=IwAR10bGRSOpR4XLmWvhdOSLaQfphEIaJTkAEdsTlHI6-YkI-hUjgJZwBofD8
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8 § Kanotläger Äventyrliga familjen 
31 anmälda just nu med regional spridning på deltagarna. 
Dela upp i grupperingar, ha med sprit för rengöring, deltagare ansvarar för egen mat. 
  
  

9 § Budget 
Kanoter är försenade på grund av Coronasituationen och levereras beräknas till början 
av juni. Besiktning och reparation av släp. 500:- plus 1600:- 
Övriga inköp, Ove kollar kanottillbehör som svampar mm. 
  

10 § Övriga frågor 
Spara gemensamma dokument, bordlades till nästa möte 
Kanotuthyrning, bordlades till nästa möte 
Ledarträff, Mats och Anders planerar för ledarträffen. 
 

11 § Nästa styrelsemöte 
9 juni, hemma hos Dan med grillmat och dricka. 
  

12 §  Mötets avslutande 
Mötet avslutades och ordföranden tackade för engagemanget. 
 
 
Vid protokollet Justeras 

Ove Hed Dan Sundqvist  



Strategiplan och mål utifrån verksamhetsplan 2020
1. Att vi ska ha tre ledare i varje grupp och att vi minst ska ha två grupper inom varje gren utom TVM. enskilda aktiviteter som låglandsvandring och

äventyrliga familjen.
2. Att säkerställa den interna ledarrekryteringen.
3. Att vi ska bli fler

Aktivitet  Ansvarig/a Datum Klart  Budget Upp- 
följning

utvärdering

Styrelse   Mål 1
Ledarsamlingar som stärker ledagruppen
Minst (1) en träff varje termin

Mats, Anders   500 kr

Julavslutning Mats, Anders   5 000 kr
Besöka Knytte och Mullegrupp för att   rekrytera ledare ur 
föräldragruppen.

Ledare i Knytte, Mulle och styrelsen 
stöttar upp med Mats.

Ledar-
träffarna

Okt nov Årsmöte

Ta fram trycksak:  
Att vara ledare i Friluftsfrämjandet

Ove

Styrelse Mål 2
Utbildning av ledare Mats, Anders
Säkerställa att alla ledare har gått webbutbildningen och 
grundutbildning för aktuell verksamhet.

Mats

Utdrag ur belastningsregister. Mats
Att behålla och utveckla arbetet med Juniorledarna. Mats, Ines (Leo, Simon, Alva)
Styrelse  Mål 3
Hur gör vi TVM attraktivt. 
Samtal, Skapa ett äventyr till hösten

Britta-Stina, Leo, Ines 2 000 kr okt

Låglandsvandring Hösten Dan, Ammi aug
Starta upp en Knyttegrupp till  
Ta fram ett marknadsföringspaket för förskolor

Ove, Britta-Stina jun aug okt

Deltagande digitala omvärld
Synas mer i FB-grupper, evenemangskalendarier mm
Få våra ledare att delta på sociala medier

Ove aug sept nov




