Styrelsemöte 180326
Plats: Nytorpet
Närvarande

Delges

Stig Nydahl
Carin Gagner
Lars Petersson
Martin Ingves
Katarina Hansell

Lennart Ung
Maria Petersson
Ulrika Nilsson
Bengt Arnesson
Eva Kjellgren
Börje Svensson
Leila Brorsson
Gun Britt Borg
Kenneth Sernevi

1. Mötets öppnande
Lasse 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 180222 genomgicks och godkändes .

4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank
Bastuavgifter hittills 2018

118 kkr
17 kkr

Bastun och Nytorpet
Ny fläkt till herravdelningen installerad, donerad. Bastuaggregatdelar inköpta för 6
kkr.
Årsmöte
17 deltagare. Bengt Petersson visade mycket bra bildserie om fåglar.
Regionträff Ronneby 19 mars
Inbjudan till Regionstämma i Laholm 21/4. Lokalavdelningen får skicka 2
röstberättigade delegater men gärna fler deltagare.
Alla
Finns någon intresserad av styrelseuppdrag i regionen?

Exempel på speciella aktiviteter från andra lokalavdelningar: Sjöbo har haft
"lufsaraktiviteter" i samarbete med Vuxenpsykiatrin för "utbrända" och fått igång
dessa med goda resultat och nya ledare som effekt.
Helsingborg har aktiviteter för invandrare som går sysslolösa i avvaktan på asylbesked.
Det blir en barnledarutbildning i år förlagd till Alljungen men just i år har vi inget
utbildningsbehov i Karlshamn.
Ronnebys och Karlshamns barnledare skall ha träff med erfarenhetsutbyte.
Personuppgiftslagen aktualiserades vad gäller information om medlemmar och
register. Friluftsfrämjandet centralt får återkomma om detta då det främst är de, som
har registrering av medlemmar och deras intressen. Punkten bör följas upp på
kommande möten.
Vid utskick till medlemmarna skall i första hand lokalavdelningens mailadress
användas. Martin skickar ut uppgifter om denna inklusive lösenord och anvisningar
hur man gör.
Martin
Barnverksamheten
Familjemulle är igång med 18 vuxna och 16 barn.
Strövaran är också igång med mellan 10 och 15 barn.
Långfärdsskridsko
Säsongen för naturisar började först v 6 och Karlshamnarna åkte på Öllesjöarna med
10 deltagare. Det arrangeras också turer från andra lokalavdelningar.
Vi har tränat på tisdagskvällarna på bandybanan i Ronneby.
Säsongen pågår ännu den 25 mars men även om isarna är tjocka blir de fort spröda i
dagsvärmen, vårisar.
Hemsidan
Kontrollera att respektive grens uppgifter är OK samt skicka gärna bilder från
aktiviteter.
Stavgång
Ingen aktuell rapport.
Mitt-i-veckanvandringar
Två vandringar är genomförda.
5. Kommande aktiviteter
Aktiviteter Nytorpet
Vi testar ett år i huvudsak enligt separat utsänt förslag. Första tillfället söndagen den 8
april kl 10-14. Öppet i Storstugan, kaffe- och bullförsäljning (20 kr), grill eld,
tipsrunda 20 kr, affischer om våra aktiviteter, utställning fågelfoton, bygga fågelholkar
(redan förtillverkade enl. IKEA-modellen).

Sedan kör vi varje månad utom juli andra söndagen i månaden. Undantag september
då det blir Blekingelunken 16/9 med ungefär samma tema. I december blir det
adventskaffe i stället. Aktiviteten annonseras i tidningen första gången samt på
anslagstavlan i Nytorpet. Lasse sammanhållande.
Lasse
Barnverksamheten
Det behövs en del utrustning till barnverksamheten, bl a bestämningsnycklar.Martin
anskaffar för max 5000 kr.
Martin
Glödpennor för att bränna in namn i hajkbrickor anskaffas. 3 st.
Carin
Kenneth tar fram underlag för ev. beställning av Tarpar.

Kenneth

Det blir en fortsättningsutbildning för barn- och ungdomsledare kallad Våryran 1-3/6
i Södertälje. Någon intresserad?
Mitt-i-veckan-vandringarna
Fortsätter enligt program, närmast i Nötabråne.
Kanot
Katarina och Kenneth kontaktar Palle för att ta över kanotuthyrningen samt gå
igenom och reparera kanoterna.
Katarina/Kenneth
Säkerhetsdag för kajak i Ronneby 15/4 med bl a representant från Sjöfartsverket.
Städdag Sternö 29/4
Barngrupperna deltar men alla välkomna. Kenneth samordnar med kommunen för
sopsäckar mm samt kontaktar tidningarna för ev. reportage.
Kenneth
Blekingelunken
Katarina sammankallar en arbetsgrupp och samordnar med Fritidsförvaltningens Sara
Videsjö. Vi kan även detta år samverka med fiskeföreingar.
Katarina
Det kan bli en uppvisning i naturparcours, antingen vid Blekingelunken eller vid annat
tillfälle.
6. Övriga frågor
Västar för ledare och funktionärer har anskaffats och förvaras hos Karin. Tre västar är
upphängda i Storstugans tambur att användas vid öppet hus mm.
Det har kommit inbjudan till utbildning i Allemansrätten från
kommunen/länsstyrelsen. Katarina distribuerar.

Katarina

Viltdelegationen har haft möte och Kenneth deltog. En intressant punkt var den
kraftiga tillväxten av sälstammen, främst gråsäl, som utgör ett problem för kustfisket.
Det syns nu sälar även i Hällarydsskärgården.

7. Nästa möte
Bengt och Lennart tar fram dag för nästa styrelsemöte inklusive kaffeansvarig.
Bengt/Lennart
8. Avslutning
Lasset avslutade mötet med att tacka deltagarna.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Bengt Arnesson

