Styrelsemöte 180515
Plats: Nytorpet
Närvarande

Delges

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

Leila Brorsson
Carin Gagner
Kenneth Sernevi
Martin Ingves
Katarina Hansell

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 180326 genomgicks och godkändes .
4. Rapporter
Ekonomi.
Kassa + bank
113 kkr
Bastuavgifter hittills 2018
19,5 kkr
Kanotkassan på 6350 kr har tagits in i ovanstående.
Stig behöver ett undertecknat protokoll från konstituerande mötet för att kunna
disponera bankkontot.
Bastun och Nytorpet
Ny fläkt till herravdelningen installerad, donerad.
Ett misslyckat inbrottsförsök i redskapsförrådet.
Regionstämma Laholm 21/4
Ingen från Karlshamns lokalavdelning deltog. Inga protokoll går att hitta.
Barnverksamheten
Familjemulle är igång med 18 vuxna och 16 barn.

Strövaran är också igång med mellan 10 och 15 barn.
Kanotverksamhet
Palle har ersatts av Katarina gällande kanotbokning och uthyrning. Kanotkassan
överförd till gemensamma kassan enligt oavan.
Hemsidan
Kontrollera att respektive grens uppgifter är OK samt skicka gärna bilder från
aktiviteter.
Stavgång
Sista vandringen för säsongen söndagen den 13 maj med 11 deltagare. På fredag den
18 blir det avslutningsfest med familjerna.
Mitt-i-veckanvandringar
Fyra vandringar är genomförda. Marsvandringen i djup snö.
Öppet hus Nytorpet
Genomförs 2:a söndagen varje månad med start i april.
I april var temat fåglar med fotoutställning (Bengt Petersson), fika i Nytorpet,
tipsrunda (28 deltagare) och bygge fågelholkar.
I maj var temat blommor, också fotoutställning (Hans-Ebbe Lindskog), fika och
tipspromenad. 11 gick tipsrundan.
Alla går inte tipsrundan. Några gör en annan aktivitet eller fika helt enkelt så fler deltar
på något sätt än vad som framgår av tipsrundeantalet.
5. Kommande aktiviteter
Aktiviteter Nytorpet
Öppet hus Nytorpet med tipspromenad, någon aktivitet och fika andra söndagen varje
månad utom juli, september och december.
Nästa tillfälle 10 juni med vattentema. Möjlighet att prova på kajak och kanadensare
då sjöarna redan blivit varma. En medhjälpare med kanotvana behövs.
I september blir det Blekingelunken 16/9 med ungefär samma tema. I december blir
det adventskaffe i stället
Lasse
Våravslutning
Blir i stället höstupptakt 22/8 kl 18 på mormors bageri i Nötabråne gamla skola.
Barnverksamheten
Kvarstående från förra protokollet:
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 har kopt 3 st 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 23 maj.
Kanot
Ingen från denna gren med vid mötet så vi får rapport i augusti i stället.
Cykel
Cykling runt Ivösjön Söndag 20/5. Separat inbjudan sänds ut.

Lasse

Blekingelunken
Katarina har avsagt sig sammanhållandet av Blekingelunken i år så Lennart o Lasse
kontaktar Sara Videsjö. Vi kan även detta år samverka med fiskeföreningar. Vi
genomför lika förra året, även om vi vid förra mötet var litet mer pessimistiska om det.
Lasse/Lennart
Det kan bli en uppvisning i naturparcours, antingen vid Blekingelunken eller vid annat
tillfälle.
6. Övriga frågor
Det har kommit inbjudan till utbildning 16/5 i Allemansrätten från
kommunen/länsstyrelsen. Ingen av de närvarande hade den tillgänglig och det är oklart
vilka den riktar sig till.
Gun-Britt beställer ett antal omgångar träbestick från Friluftsfrämjandet. Kan användas
som priser vid tipspromenad etc.
Gun-Britt
Det behövs några gatlyktor vid parkeringen. Friluftsfrämjandet kan stå för ström och
skötsel om kommunen står för uppsättning. Med lågenergilampor kan de nog kopplas
in på befintligt kablage vid grinden. Lennart pratar med Fritidsförvaltninge, Lennart
Göran Jonsson, före detta sekreterare mm i lokalavdelningen, anlände och talade om
att han gärna sammanställer en historik om Friluftsfrämjandet i Karlshamn. Emotser
bilder och andra bidrag. Nästa år blir lokalavdelningen 85 år.
Stena Line arrangerar löprundor för polska färjepassagerare 11/6 med Nytorpet som
centrum. Stena står för allt arrangerande inklusive toaletter. Lånar Storstugan.
7. Nästa möte
Upptaktsträff 22/8 enligt ovan. Anmälan senast 13/8. Påminnelse skickas ut när vi
närmar oss.
Eva
8. Avslutning
Bengt avslutade mötet med att tacka deltagarna.
Vid protokollet
Lars Petersson

Justeras
Bengt Arnesson

