
 

 

 

Styrelsemöte 180822 
Plats: Nötabråne Bakeri 
 

Närvarande    Delges 

Stig Nydahl    Lennart Ung  Leila Brorsson  

Maria Petersson  Ulrika Nilsson Carin Gagner 

Lars Petersson Kenneth Sernevi 

Bengt Arnesson Martin Ingves  

Eva Kjellgren                     Katarina Hansell    

Börje Svensson Gun Britt Borg 

      

       

1. Mötets öppnande 

Lennart  hälsade oss välkomna till kvällens möte i Nötabråne och förklarade 

mötet öppnat. Bengt utsågs att leda mötet. Före mötet hade vi ätit en vegetarisk 

måltid på Mormors Bakeri. 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes efter kompletteringar. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet från 180515 genomgicks och godkändes . 

  

4. Rapporter  

Ekonomi. 

Kassa + bank            121  kkr 

            Bastuavgifter hittills 2018     36,7  kkr 

 

Vi har fast elpris på 35 öre kWh för 4 år framåt, vilket är ett mycket lågt pris. 

Det motverkas delvis av att nätavgiften blivit högre. 

 

Lennart rapporterade att vi nu har 360 medlemmar. 

 

Barnverksamheten 

Familjemulle avslutades med vandring på Stiby backe. För många var det en 

helt ny upplevelse och som biprodukt av aktiviteterna lär deltagare och ledare 

känna våra omgivningar. 

 

Mitt-i veckan vandringar 

Vårens sista vandring gick från Landön söder Bromölla och via 

Vannaholmsholmen – Klövekull. Dessutom besöktes Tosteberga ängar där 

orkidéer och gullvivor blommade.   



 

Stavgång 

Sista vandringen för säsongen söndagen den 13 maj med 11 deltagare. På 

fredag den 18 maj var det avslutningsfest med familjerna.  

 

 Bastun och Nytorpet 

 Fritidsförvaltningen har varit på besök. De representerades av Peter och Linnea 

medan Börje och Lennart deltog från FF:s sida. Kommunen vill satsa mer på 

området och bland idéerna finns utegym, lekplats och elljusspår. FF framförde 

önskemål om belysning vid parkeringsplatsen, två bättre toaletter samt målning 

Kransatorpet.  

 Inga beslut om anslag för ovanstående finns. 

 

 9 juni var det vedhuggardag med 30 deltagare. 

 

 Stena Line hyrde storstugan 11/6 och hade löparrangemang med polska turister. 

Detta fungerade som vanligt bra. 

 

 Kassabössan hos damerna blev stulen 4/8. Innehöll troligen inget av värde. 

Slopas. 

 

 Flagglina saknas (fixat 26/8).  

 

Kanotverksamhet 

Det var prova-på med kajak 9/8 med 3 nybörjare. Den annonserades inte ut 

allmänt då det var en provomgång.  

 

Torsdagspaddlingarna har pågått hela sommaren. 

 

Åke Olsson är ny kajakledare.  

 

Öppet hus Nytorpet 

Genomfördes 10/6 och 12/8. Bägge gångerna samma program: pröva på kanot, 

tipspromenad, fika i Nytorpet. 7 besökande i juni, 16 i augusti. En bieffekt av 

att vi finns vid Nytorpet är att vi kan ge information om övriga aktiviteter och 

hur man kommer i kontakt med dem.   

 

Hemsidan 

Privata mailadresser är borttagna. Kvar finns en mailadress för föreningen.  

Skicka gärna in rapporter från olika aktiviteter. 

 

5.   Kommande aktiviteter 

 

Blekingelunken 

Genomförs den 16 september med start/mål vid Nytorpet. Banorna blir dels 

den handikappanpassade stigen runt Lilla Kroksjön, dels 5-km-spåret.  

 



- Stig sätter upp frågor och banor. Modifiera 5-km-rundan så att den går ihop 

med handikapprundan på slutet vid Barndiabetesfondens station, (t ex vid 

Brännmästartorpet  eller vindskyddet Lilla Kroksjön)   

- Katarina och kajakgruppen grillar samt arrangerar kanadensarpaddling. 

Lasse kan assistera. 

- Bengt och Maria sköter start och mål. 

- Eva ordnar korv. 

- Lennart fixar tipsfrågorna. Skicka frågeförslag till Lennart.  

- Martin och Familjemulle förlägger aktiviteter vid Nytorpet denna dag.  

 

Aktiviteter Nytorpet 

Öppet hus Nytorpet med tipspromenad, någon aktivitet och fika andra 

söndagen i oktober och november.   

 Lasse, Gun-Britt 

 

I september blir det Blekingelunken 16/9 med ungefär samma tema. I december 

blir det adventskaffe i stället     

 

Efter denna punkt fick vi bråttom då lokalen skulle städas och stängas.  

  

Barnverksamheten 

 Mycket nytt och positivt rapporteras i Martins bifogade underlag. 
 
 Mitt-i-veckan-vandringarna 
                    Onsdagen    29 augusti 

                  19 september 

                  17 oktober 

                  14 november 

                  12 oktober 

  

Vid behov av ändring av datum meddelas det i god tid ! 

Turplanering: vandra fr Fårabäck, söder om Landön, över Rinkaby skjutfält och 

ned till Åhus. Ingen skjutning alls i augusti så det måste bli den 29 augusti. 

Vandring utmed havet.  

Andra idéer är att gå hela eller del av leden fr Bökestad till Brotorpet, 

Raslången  och Immelntrakten. 

 Vandring fr Ryssberget västerut mot Ynde och Siresjön är också på förslag. 

Gun-Britt och Birgitta återkommer ca 1 vecka före första vandringen. 

 
Kanot 
Torsdagspaddlingarna pågår  fram till 20 september.  
Önskemål om nybörjarkurser i insjö för kajak. Långasjön bra alternativ.  
Förslag för hyrtaxor för utrustning tas fram.  Jämför Ronnebys.  
 Kenneth/Katarina 
 
Cykel 
 Cykling runt Ivösjön Söndag 30/9. Separat inbjudan sänds ut. Lasse   
   



6.   Övriga frågor 

      Programblad för hösten tas fram. Kopiera Ronnebys. Lasse    

 

7.   Nästa möte 

Onsdagen den 10 oktober kl 19 i Nytorpet.   

                            

8.   Avslutning 

Bengt avslutade mötet med att tacka  deltagarna. 

  

Vid protokollet  Justeras 

Lars Petersson  Bengt Arnesson 


