Styrelsemöte 171129
Plats: Nytorpet
Närvarande

Delges

Lennart Ung
Bengt Arnesson
Gun Britt Borg
Börje Svensson
Ulrika Nilsson
Stig Nydahl
Lars Petersson

Maria Petersson
Katarina Hansell
Eva Kjellgren
Kenneth Sernevi
Leila Brorsson
Karin Gagner
Martin Ingves

1. Mötets öppnande
Lennart hälsade oss välkomna till kvällens möte i Nytorpet och förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes efter kompletteringar.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från 171009 genomgicks och godkändes.
4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank
Bastuavgifter Jan-september

101 kkr
65 kkr

I ovanstående siffror är bastukassan från dambastun nu inräknade.
Rekvisition för kommunalt investeringsbidrag skall inlämnas senast 4 december.
Ansökan om investeringsbidrag för 2018 på 17500 kr har inlämnats motsvarande
underhåll och investeringar på 35 kkr.
Bastun och Nytorpet
Det har varit inbrott i kanotskjul och verktygsbod. En mycket begagnad motorsåg och
en handsåg blev tjuvarnas utbyte, men inget av värde.
Förvaringsskåp för värdesaker i herrbastun och okrossbar spegel i dambastun har
skänkts.

Kommunen har jämnat till sönderkörda spår efter skogsavverkning.

Friluftsfrämjandet 125 år och Mulle 60 år
Kalas för gamla ledare och funktionärer hölls den 12 oktober. 28 deltagare. Laila
spelade dragspel vid ankomsten, visning av bastun, äppelkaka och vaniljsås i
Storstugan samt musik och sång av Ann-Kristin och Leif Thuresson. Birgitta
Cleyndert, vår första mulleledare, tilldelades en guldfärgad kåsa. Mycket uppskattat
arrangemang.
Mitt-i-veckan vandringar
Onsdag 30 augusti vandring söder Åhus mot Kivik. 20 deltagare.
Onsdag 20 september vandring på Tromtö och Almö 15 deltagare.
Onsdag 18 oktober vandring i Nytebodaskogarna med 19 deltagare.
Onsdag 22 november regn. Kort vandring vid S:a Hoka med 8 deltagare.
Stavgång
Varje söndag som vanligt. 8-10 deltagare.
Barnverksamhet
Familjemulle. Martin rapporterar att mulle avslutningen gick bra! Vi fick 50reflexer av
länsförsäkringar, mycket bra

Kanot
Inga kanotister med på styrelsemötet men just nu är det lågsäsong..

5. Kommande aktiviteter
Långfärdsskridsko
Nybörjarkurs börjar 3 december. Inbjudan har gått ut till alla medlemmar med uppgift
att sprida till intresserade.
Varje tisdag 19.00 till 20.30 är det träning på Lugnevi bandybana i Ronneby.
Adventskaffe
Söndag den 10 december kl 10-13. .
Mitt-i-veckan vandringar
Återstående vandringsprogram:
Onsdag 6 december med julbord .
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
Studiefrämjandet bjuder funktionärer på kaffe tisdag den 5/12. Gun-Britt och ev.
Lennart går dit för att vidmakthålla våra goda kontakter.
Skyltar till Nytorpet med Friluftsfrämjandets symbol till. Lasse anskaffa 5 st.
Sponsortavla har kommit upp.
Gun-Britt har buffar över med friluftsfrämjandets symbol på. Säljs för 50 kr/st.
Martin har gjort instruktion för rapportering av aktiviteter på Friluftsfrämjandets
hemsida. Har distribuerats.
7. Nästa möte
Nästa möte är 22/1 kl 19 i Nytorpet . Inte bestämt vem som tar med kaffe. Någon som
känner sig manad?
Ett antal punkter från mötet 171009 kvarstår till nästa möte då inte alla grenar var
representerade vid novembermötet.
8. Avslutning
Lennart avslutade mötet med att tacka deltagarna.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Lennart Ung

