Styrelsemöte 171009
Plats: Nytorpet
Närvarande

Delges

Lennart Ung
Bengt Arnesson
Eva Kjellgren
Martin Ingves
Stig Nydahl
Kenneth Sernevi
Lars Petersson
Katarina Hansell

Maria Petersson
Ulrika Nilsson
Gun Britt Borg
Leila Brorsson
Karin Gagner
Börje Svensson

1. Mötets öppnande
Bengt hälsade oss välkomna till kvällens möte i Nytorpet och förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från 170821 genomgicks och godkändes.
4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank
92 kkr
Bastuavgifter Jan-september
53 kkr
Målning och elreparationer har kostat 13 kkr varav hälften kommer att ersättas av
kommunen. Dessutom väntas lokala delen av medlemsavgifterna komma inom den
närmaste tiden. Spabanken har lämnat bidrag på 5 kkr men vi väntar på motsvarande
belopp från Karlshamns Energi. Sammanfattningsvis är ekonomin stabil.
Bastun och Nytorpet
Börje har rapporterat:
- Dambryggan är åtgärdade.
- Blå spåret har återställts där skogsmaskinerna kört sönder det.
- En förbättring har gjorts på herrbastuns bastukamin så att den bör hålla längre.
I övrigt inga större problem med bastuanläggningen.
Inget svar från kommunen beträffande asfaltering av Nytorpsvägen.
Inte heller något besked från Länsstyrelsen vad gäller att ta bort en sten på vägen till
bastun.
Träffpunkt Ronneby

Denna ställdes in med kort varsel.
Blekingelunken samt Friluftsfrämjandet 125 år
Årets version med start och mål vid Nytorpet samt två rundor, 5-kmspåret och
Handikappspåret, ca 2 km, verkar vara en bra modell. Aktiviteterna var koncentrerade
till näset mellan Stora och Lilla Kroksjöarna där även Sportfiskarna hade
arrangemang. Mulle och kanadensare fungerade bra därBarndiabetes hade placerats vid Bredagöl, vilket innebar att de som gick den korta
rundan inte passerade där. Bör flyttas till vindskyddet nordöst Lilla Kroksjön nästa
gång.
100 deltagarkort lösta. Ca 60 gick den länge rundan. Inga parkeringsproblem.
Konkurrens mellan Sportfiskarnas och Friluftsfrämjandets korvförsäljning.
Uppföljningsmöte den 19 oktober med Fritidsförvaltningen. Katarina och Lennart går
dit. En synpunkt är att annonseringen bör ske tidigare, i vart fall någon påminnelse ca
1 vecka före.
Nästa år rekommenderar vi samma upplägg. Blekingelunken blir då den 16 september
eftersom den 9 september är valdag.
Att det var 125-årsjubileum för Friluftsfrämjandet och 60 år för Mulle framgick inte
speciellt men har nog mindre betydelse.
Mitt-i-veckan vandringar
Onsdag 30 augusti vandring söder Åhus mot Kivik. Ca 20 deltagare.
Onsdag 20 september vandring på Tromtö och Almö ca 12 deltagare.
Stavgång
Varje söndag som vanligt.
Barnverksamhet
Familjemulle har haft tre träffar hittills med ca 15 deltagare. Sara Ingves och Mikaela
Andersson är nyutbildade ledare.
Kanot
Torsdagspaddlingarna har varit igång sedan maj och avslutades 21 september.
Många deltagare. Man delar om möjligt upp sig i två grupper beroende på
paddlingsstyrka.
Långfärdsskridsko
Lasse har varit på ledarträff för LSS (Region Syd + södra Småland). Det blir ledarkurs
i höst. Åke Olsson är intresserad av att delta. Tas upp när inbjudan kommit.
5. Kommande aktiviteter
Födelsedagsfest 125 år och 60 år för nya och gamla ledare
Gun Britt, Birgitta och Eva P. arrangerar litet kalas torsdagen den 12 oktober kl 17 i
Nytorpet.

Paddling
Avslutningsträff för ledarna planeras för återkoppling om speciellt säkerhetsfrågor.
Marianne Westerberg på Kommunen vill diskutera förberedda iläggningsställen.
Kenneth och Åke Olsson kontaktar henne.
Kvar sedan förra protokollet:
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 har ställts in. Lasse kontaktade Ronneby för ev. samordning men de
skall inte ah någon cykling i höst..
Stavgång
Vandring varje söndag kl 10
Mitt-i-veckan vandringar
Återstående vandringsprogram:
onsdag 18 oktober
Onsdag 22 november
Onsdag 6 december
Långfärdsskridsko
Nybörjarkurs i slutet november.
Barnverksamhet
Martin önskar interna kurser i att torka mat och i kanadensarpaddling.
Kenneth kan bådadera.
Delar av Familjemulle kan bilda grund för ytterligare en strövargrupp. Carins grupp är
redan i strövaråldern vilket innebär att vi inte har någon mullegrupp längre.
Adventskaffe
Traditionellt adventskaffe söndagen den 10 december 2017.
Kvar sedan förra protokollet:
Aktivteter vid Storstugan
Stugvärdarna arbetar numera enbart med bastun.
Förslag är att återuppta aktiviteter vid Storstugan med början en söndag per månad.
6. Övriga frågor
Aktivitetsstatistik kan läggas in i efterhand på hemsidan.

20 funktionärsvästar beställdes men det kom ledarvästar. Katarina byter hälften mot
funktionärsvästar.
Utbildning i nyttjande av hemsidan och sociala medier för spridande av information
om vårt program och aktiviteter hos Martin torsdagen den 26/10 kl 18.30.
7. Nästa möte
Nästa möte är 29/11 kl 19 i Nytorpet . Bengt och Lennart står för kaffet?
8. Avslutning
Bengt avslutade mötet med att tacka deltagarna för ett mycket kreativt möte.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Lennart Ung

