Styrelsemöte 180220
Plats: Nytorpet
Närvarande

Delges

Stig Nydahl
Bengt Arnesson
Martin Ingves
Ulrika Nilsson
Lars Petersson

Lennart Ung
Katarina Hansell
Carin Gagner
Eva Kjellgren
Börje Svensson
Leila Brorsson
Gun Britt Borg
Kenneth Sernevi
Maria Petersson

1. Mötets öppnande
Bengt 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 180123 genomgicks och godkändes med ändring av
ekonomiredovisningen, där bastuavgifterna avser 2017, inte 2018. En rad punkter för
kommande program kvarstår och behandlas inte på dagens möte. Däremot läggs
aktiviteterna in på hemsidan.
Martin
4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank
Bastuavgifter hittills 2018

121 kkr
9 kkr

Bastun och Nytorpet
Elavbrott p g a fel på fläkten från herrbastun. Den är nu urkopplad och Elinstallationer
i Karlshamn tar fram pris på ny.
Långfärdsskridsko
Säsongen för naturisar började först v 6 och Karlshamnarna åkte på Öllesjöarna med
10 deltagare. Det arrangeras också turer från andra loaklavdelningar.
Vi tränar på tisdagskvällarna på bandybanan i Ronneby,

5. Kommande aktiviteter
Årsmöte
Årsmötet bestämdes till 11 mars. Tid 18.00.
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan sammanställda.
Verksamhetsberättelse och plan till Bengt för tryckning onsdag.
Vi har inte fått tag på någon föredragshållare. Bengt kollar med
Bengt Petersson.

Lasse
Bengt

Barnverksamheten
Sara och Karin leder en strövargrupp i vår och Martin och Mikaela tar hand om
Familjemulle. 11 strövare anmälda och 28 barn och föräldrar till Familjemulle.
Finns plats för några till i respektive grupp.
Det behövs en del utrustning till barnverksamheten, bl a bestämningsnycklar
och stortält. Tag fram önskelista. Kolla om Studiefrämjandet kan bidra. Martin
Ulrika förvarar 4 utmärkta småtält.
Aktivteter vid Storstugan
Stugvärdarna arbetar numera enbart med bastun.
Förslag är att återuppta aktiviteter vid Storstugan med början en söndag
per månad. Gun-Britt har upprepat förslaget i särskild skrivelse. Lasse
samordnar och tar farm konkret förslag.
Lasse
Regionträff
Träffpunkten för Blekingeledare i Ronneby måndag 19 mars 18.30 -21.
Se särskild inbjudan som skickats till ledarna. Bifogas även detta utskick.

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
Valberedningen frågade via Lennart om vilka som var beredda att kvarstå. Det
visade sig att alla är positiva till att kvarstå men att Lennart vill att någon annan
tar över som ordförande.
Lista med arbetsfördelning för styrelse och funktionärer uppdaterades.
Bengt distribuerar.

Bengt

7. Nästa möte
Nästa möte är 11/3 kl 18 i Nytorpet. Årsmöte och konstituerande styrelsemöte.
8. Avslutning
Bengt avslutade mötet med att tacka deltagarna.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Bengt Arnesson

