Styrelsemöte 170613
Plats: Ålshult
Närvarande

Delges

Lennart Ung
Stig Nydahl
Eva Kjellgren
Kenneth Sernevi
Gun Britt Borg
Börje Svensson
Lars Petersson
Katarina Hansell
Bengt Arnesson
Thomas Ahlford

Maria Petersson
Ulrika Nilsson
Martin Ingves
Leila Brorsson
Karin Gagner

1. Mötets öppnande
Lennart hälsade oss välkomna till kvällens möte i Ålshult och förklarade mötet öppnat.
Bengt utsågs till att leda mötet.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från 170515 genomgicks och godkändes.
4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank ca 100 kkr
Bastuavgifter Jan-maj 26000 kr
Beslöts att sluta elavtal med Karlshamns Energi. Vi kommer dessutom att sponsrar av
dem med 2000 kr/år Nätavgiften har sänkts genom att vi har bytt ner till 25 A säkring
för inkommande ström vilket ger en besparing på ca 3700 kr. Samtidigt har dock
nätavgiften höjts generellt med ca 1000 kr, så nettot mot Sydkraft blir ca 2500 kr.
Bastun och Nytorpet
Sponsor har byggt om verandan till Storstugan. Föreningens medlemmar har målat om
Storstugan. Pensionerade målaren Sonny har handlett arbetena.
Kanotskjul och verktygsförråd är tvättade på utsidan. Återstår målning.

Lennart kontaktar kommunen för målning Lillstugan, som är kommunens. Vi kan
bistå med sakkunnig i form av Sonny.
Nyckel till kanotskjulet skall fortsättningsvis hänga i Lillstugan men bokningar av
kanoter och släp som tidigare gå via Palle.
Lasse tar fram skrivelse till kommunen om asfaltering av Nytorpsvägen.
Kanot
Katarina har varit på kurs i Stockholm för kanotsäkerhet och paddlingsteknik.
5. Kommande aktiviteter
Paddling
8 juli
11-15 juli
15 juli

1-dagars kurs Järnavik
3-dagars tur/kurs i skärgårdsmiljö
1-dagars kurs Järnavik

Torsdagspaddlingarna som drivs tillsammans med FF Ronneby startar 4 maj och håller
på tom 21 september. Startplatser från Pukavik till Karlskrona med olika ledare som är
väl förtrogna med området.
Blekingelunken 10/9
Barngrupper bör ha aktiviteter. Dessutom någon form av kanotaktivitet. Förbereds på
första styrelsemötet i augusti.
En alternativ handikapp- och barnvagnsrunda föreslås.
Cykling
Höstens cykling utannonseras senare.
Datum för cykelturerna skall ut i god tid.
Långfärdsskridsko
Nybörjarkurs i november.
Barnverksamhet
Kanadensarutbildning önskas inför höstsäsongen.
Adventskaffe
Traditionellt adventskaffe söndagen den 10 december 2017.
125-årsjubileum
Gun-Britt föreslog att detta uppmärksammas. Beslöts att göra detta i samband med
Blekingelunken. Katarina, Gun-Britt och Eva bildar kommitté för arrangemang. Bl a
utställning om våra aktiviteter vid Nytorpet.
Aktivteter vid Storstugan
Stugvärdarna arbetar numera enbart med bastun.
Förslag är att återuppta aktiviteter vid Storstugan med början en söndag per månad.

Första gången blir naturligt vid Blekingelunken. Sedan kan man ha aktivitet med
Friluftsmatlagning under Oktober enligt tidigare förslag från Eva och Ulrika.
6. Övriga frågor
Polenfärjan har bokat Storstugan den 12/6, 25/9 och 13/11 för löparrangemang i
Långasjönäsområdet. Vi behöver inte göra någonting.
7. Nästa möte
Nästa möte är höstupptakt 21/8. Börje står för kaffet. Avgångne ledamoten Thomas
Ahlford inbjuds också.
8. Avslutning
Lennart Ung framförde tack till avgående styrelseledamoten och barnledare Thomas
Ahlford och överlämnade ett presentkort samt hälsade Thomas välkommen tillbaka när
hans tid medger
.
Bengt avslutade mötet med att tacka de närvarande för ett aktivt möte samt för
arrangemanget.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Lennart Ung

