Styrelsemöte 180123
Plats: Nytorpet
Närvarande

Delges

Lennart Ung
Bengt Arnesson
Gun Britt Borg
Kenneth Sernevi
Ulrika Nilsson
Karin Gagner
Lars Petersson
Maria Petersson
Martin Ingves

Stig Nydahl
Katarina Hansell
Eva Kjellgren
Börje Svensson
Leila Brorsson

1. Mötets öppnande
Lennart hälsade oss välkomna till kvällens möte i Nytorpet och förklarade mötet
öppnat. Bengt utsågs att leda mötet.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes efter kompletteringar.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från 171129 genomgicks och godkändes.
4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank
Bastuavgifter 2018
Resultat 2017

118 kkr
70 kkr
17 kkr

Bastun och Nytorpet
Skyltar med vildmannen utan varg och texten Friluftsfrämjandet köpta att sättas på
stugväggar mm.
Adventskaffet
Ca 70 besökare. Uppskattat. Blommor till Stugmödrarna.
Långfärdsskridsko
Det finns inga åkbara isar i vårt område. Nu är isarna snötäckta och mildluft är på väg.
Vi tränar på tisdagskvällarna på bandybanan i Ronneby.

Håkan Söderbom har slutat som skridskoledare.
2 från vår lokalavdelning deltog i nybörjarkursen i Ronneby i december.
Barnverksamhet
Ledarna har haft upptaktsträff. Se kommande aktiviteter nedan.
Kanot
Just nu är det lågsäsong..
Allemansrätten
Kenneth och Lasse har varit på konferens om Allemansrätten, som blir ett fokusområde för Naturvårdsverket och Länsstyrelsens naturvårdsenhet under våren.
Material från konferensen har gått ut som separat mail. Har vi något bra projekt
för att sprida upplysningar om finns möjlighet till projektmedel.
Lasse laddar ner broschyrer från Naturvårdsverket på olika språk för anslagstavlor
mm
Lasse
Viltjaktdelegationen
En referensgrupp på länsnivå som sysslar med jaktvårdsfrågor. Kenneth
representerar Friluftsfrämjandet. Jaktföreningarna förlorar en plats och
Kenneth föreslår Tobias Lingöy från Sölvesborgs lokalavdelning till den lediga
platsen. Stäm av med Tobias.
Kenneth

5. Kommande aktiviteter
Årsmöte
Årsmötet bestämdes till 11 mars. Tid 18.00.
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan sammanställes.
Underlag till verksamhetsberättelse senast 5/2.
Verksamhetsberättelse och plan till Bengt för tryckning senast 1/3.
Vi försöker få Robert Ekholm från Ronneby, Blekinge Naturum och fotograf att berätta om utflyktsmål i Blekinge och visa bilder.

Lasse
Alla
Lasse
Kenneth

Långfärdsskridsko
Den milda vintern gör att vi ännu inte haft några säkra isar i närområdet.
Varje tisdag 19.00 till 20.30 är det träning på Lugnevi bandybana i Ronneby.
Två nyanmälda skrinnare: Veronica Pagels i Asarum och Hetty Van Wouden i
Olofström.
Barnverksamheten
Sara och Karin leder en strövargrupp i vår och Martin och Mikaela tar hand om
Familjemulle.
Mitt-i-veckan vandringar
Planering för våren:
onsdag den 31 januari
onsdag den 28 februari

tisdag den 27 mars - OBS annan dag
onsdag den 25 april
onsdag den 23 maj
och kanske en till vandring i juni
Onsdagarna ligger fast utom i mars.
Tiden för samling densamma som tidigare dvs 9.30.
Stavgång
Vårens stavgång börjar söndagen den 4 mars kl 10 och sedan varje söndag, samma
tid.
Paddling
Torsdagspaddlingarna 2018 börjar den 3 maj och pågå till 27 september
Kanadensarkurs önskas för ledare och medlemmar när det blivit varmt i vattnet.
Kenneth
Cykling
Heldagsutflykt runt Ivösjön när äppelträden blommar. Söndag 20 maj.
Vårträff och städdag Sternö
Både vuxna och barngrupper städar stränderna på Sternö kombinerat med
grillning mm. Kenneth kontrollerar lämplig dag med Fritidsförvaltningen.

Lasse

Kenneth

Blekingelunken
Förslaget är söndagen den 16 september då valdagen är den 9 september.
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
Skyltar till Nytorpet med Friluftsfrämjandets symbol. Lasse har anskaffa 5 st. Fick
tre extra på köpet. De ligger i Lillstugan. Börje sätter upp.
Börje
Gun-Britt har buffar över med friluftsfrämjandets symbol på. Säljs för 50 kr/st.
Tarp= liten, lätt och hållbar presenning bör anskaffas. Undersök marknaden.

Kenneth

Martin har gjort instruktion för rapportering av aktiviteter på Friluftsfrämjandets
hemsida. Har distribuerats. Aktivitetsrapporten är underlag för bidrag till Centrala
Friluftsfrämjandet. Kan någon åta sig att hjälpa till med rapproterandet?
Alla
Valberedningen frågade via Lennart om vilka som var beredda att kvarstå. Det
visade sig att alla är positiva till att kvarstå men att Gun-Britt vilka fundera litet. Gun- Britt
7. Nästa möte

Nästa möte är 20/2 kl 19 i Nytorpet . Martin tar med kaffe.
8. Avslutning
Lenanrt avslutade mötet med att tacka deltagarna.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Lennart Ung

