Styrelsemöte 170821
Plats: Torarps skola
Närvarande

Delges

Lennart Ung
Maria Petersson
Eva Kjellgren
Martin Ingves
Gun Britt Borg
Börje Svensson
Lars Petersson
Katarina Hansell
Bengt Arnesson

Kenneth Sernevi
Ulrika Nilsson
Stig Nydahl
Leila Brorsson
Karin Gagner

1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Börje visade runt i Torarps skola och berättade om dess
historia. Den är ombyggd och numera ägd av Asarums Folkdanslag.
Bengt hälsade oss välkomna till kvällens möte i Torarp och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från 170613 genomgicks och godkändes.
4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank
100 kkr
Bastuavgifter Jan-juli 39000 kr
Bastun och Nytorpet
Storstugan, kanotförrådet och verktygsförrådet är nu färdigmålade. Mötet beslöt att
Börje överlämnar ett presentkort till vår handledare Sonny avseende 2 måltider på
Solsta Towers för ca 200 kr.
Lennart har kontaktat kommunen för målning av Lillstugan, som är kommunens.
Ingen respons hittills.

Nyckel till kanotskjulet skall fortsättningsvis hänga i Lillstugan men bokningar av
kanoter och släp som tidigare gå via Palle.
Lasse har skickat skrivelse till kommunen om asfaltering av Nytorpsvägen. Ännu
inget svar.
Kanot
Torsdagspaddlingarna har varit igång sedan maj. Karlskrona, Ronneby och Karlshamn
turas om att arrangera dessa. De fortsätter till 21 september.
5. Kommande aktiviteter
Blekingelunken med firande av 125-årsjubileum för Friluftsfrämjandet och 60 år
för Mulle 10 september
Beslöts att ändra bansträckorna för att säkerställa att alla passerar planerade
arrangemang mellan sjöarna. Start och mål Nytorpet. En runda får bli 5-kmspåret och
en handikapp- och barnrunda får vara handikappspåret ca 2 km runt Lilla Kroksjön.
Lennart informerar Naturskyddsföreningen, som kan ha sin svamputställning mellan
sjöarna. Eva informerar Barndiabetesfonden.
Bengt och Lennart sköter start och mål vid Nytorpet med startkort.
Katarina har gjort en pressrelease, som anpassas till dagens beslut och skickas till
lokala medier. Dessutom kontaktar Katarina Peter på Fritidsförvaltningen för att se
om han kan utöka annonsen för Blekingelunken med de tillkommande aktiviteterna.
Lennart sammanställer frågorna och trycker ut dem i två omgångar då det blir två
banor. Stig sätter upp frågorna.
Katarina och några kajakpaddlare ordna information och prova på för kajaker i Stora
Kroksjön. Lasse ordnar motsvarande med kanadensare.
Eva Petersson delar ut information om vandringar för daglediga samt om
långfärdsskridskor.
Eva Kjellgren ordnar korv mm samt låter deltagarna testa lagning av friluftsmat vid
Nytorpet.
Laila har säsongens första stavgång med start kl 10 samt informera vid återkomst ca kl
13 om stavgång med prova på.
Martin samordnar barnaktiviteter nere mellan sjöarna, bl a med hinderbana.
Börje kontaktar kommunen beträffande parkering på ängen norr Nytorpet samt
gräsklippning på parkeringsytorna.
Gun Britt och Bengt rekryterar pakeringsvakter.
Samordningsmöte 29/8 kl 19 i Nytorpet för ovanstående arrangörer.

Paddling
Onsdagspaddlingar till 21 september.
Avslutningsträff för ledarna planeras.
Lena Gustafsson vill gå ledarutbildning 2018.
Katarina undersöker med Palle rutinerna för kanotuthyrning, då några som tänkt hyra
kanoter haft svårt att nå kontakt.
Katarina undersöker framtida förhållande till Paddelkompaniet- Kenneth tänker sluta
vara kursledare där.
Cykling
Höstens cykling utannonseras senare. Lasse kontaktar Ronneby för ev. samordning.
Datum för cykelturerna skall ut i god tid.
Stavgång
Första vandringen 10 september, därefter varje söndag kl 10
Mitt-i-veckan vandringar
Onsdag 30 augusti
Onsdag 20 september
onsdag 18 oktober
Onsdag 22 november
Onsdag 6 december
Långfärdsskridsko
Ledarträff i Korrö för LSS 23-24 september.
Nybörjarkurs i november.
Barnverksamhet
Familjemulle är fulltecknad medan det finns 3 platser kvar i Skosgmulle.
Programmen för höstens barnaktiviteter är upplagda med bl a besök på Ire naturskola.
Kanadensarutbildning önskas inför höstsäsongen.
Mikaela skall gå barnledarutbildning och Sara ungdomsledarutbildnign 2018.
Adventskaffe
Traditionellt adventskaffe söndagen den 10 december 2017.
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
6. Övriga frågor
Polenfärjan har bokat Storstugan den 25/9 och 13/11 för löparrangemang i
Långasjönäsområdet. Vi behöver inte göra någonting.
Stegen på damernas bastubrygga sitter löst. Börje åtgärdar.
Aktivitetsstatistik kan läggas in i efterhand på hemsidan.
20 funktionärsvästar beställes. Katarina

Höstens program mailas till medlemmarna. Samma som läggs in på hemsidan. GunBritt föreslog att programmet kan kompletteras med en del texter mm, d v s en
mailform av Nytorparen och hemsidan. Lennart har mailadresserna, Martin ordnar
hemsidan.
7. Nästa möte
Nästa möte är 9/10 kl 19 i Nytorpet . Bengt och Lennart står för kaffet.
8. Avslutning
Bengt avslutade mötet med att tacka Börje för visning och historik om Torarps skola
samt trevligt arrangemang där. Han framförde också tack till deltagarna för ett mycket
kreativt möte.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Lennart Ung

