
 

 

 

Styrelsemöte 181010 
Plats: Nytorpet 
 

Närvarande  Delges 

Lennart Ung  Leila Brorsson  

Gun Britt Borg Carin Gagner 

Börje Svensson Ulrika Nilsson  

Lars Petersson Maria Petersson 

Bengt Arnesson Stig Nydahl  

Kenneth Sernevi                 Katarina Hansell    

Martin Ingves Eva Kjellgren    

     

      

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 180822 genomgicks och godkändes. 

 

4. Rapporter  

Ekonomi. 

Kassa + bank            136  kkr 

Överskott hittills 2018   19  kkr 

Bastuavgifter hittills 2018   47 kkr 

Sponsorer    10 kkr 

 

Ansökan om investeringsbidrag skall vara inlämnat senast 1 november. Lasse 

Likadan ansökning som för 2018.  

Rekvisition av investeringsbidrag skall vara inlämnat senast 4 december.  Lasse 

Hittills endast 5900 kr i underhålls- och investeringskostnader. 

 

Blekingelunken 

118 startande.  Stor efterfrågan på hamburgare. Priser utdelade. Vissa parkeringsproblem. I 

övrigt fungerade allt bra. 

 

Barnverksamheten 

Skogsmulle, Strövare, Knytt/Knopp är igång. 2 träffar hittills för de tre grupperna. Ca 12 barn i 

varje grupp. 



Åsa håller i Öppna Skogsgläntan, verksamhet för barnlediga med små barn. Ingen rapport. 

 

Barnverksamheten har köpt luppar, namnskyltar mm. 

 

Det står några barn i kö till grupperna. 

 

Mitt i veckan-vandringar 

Två vandringar hittills i höst med 12 respektive 17 deltagare vid Åhus och Immeln. 

 

Stavgång 

Stavgången är igång och det är 8-12 deltagare. 

 

Kanotverksamhet 

Onsdagspaddlingarna avslutades 27/9. 

 

Öppet Hus Nytorpet söndagar 

Byttes mot Blekingelunken i september. 

 

Bastun 

Verksamheten rullar på. Speciellt är att Eie Andersson gör kalender med motiv från bastun. 

Han säljer dessa kalendrar för 250 kr/st till förmån för bastun. Ett stort antal redan beställda. 

 

Cykling 

3 cyklister tog tåget till Bromölla med cyklarna. Cykling i kraftig medvind först till Sölvesborg 

för lunch och sedan via fika på Ljungsleds Plantskola till Karlshamn.  

 

Hemsidan 

Allt fler aktiviteter annonseras ut på hemsidan. Berättelser och bilder från aktiviteter mottas 

gäran. 

 

Programblad 

Ett programblad för höstens aktiviteter har tagits fram baserat på förlaga från Ronneby 

lokalavdelning. Delas ut vid olika aktiviteter och har lagts i lådan vid anslagstavlan samt i 

bastuarna.  

 

5.   Kommande aktiviteter 

 

Öppet hus 

14 oktober med tema svamp och höst samt 11 november med visor i storstugan. Vid bägge 

tillfällen tipspromenad, fika mm. 

 

Barnverksamheten 

 Pågår  
 
 Mitt-i-veckan-vandringarna 
                  17 oktober 

                  14 november 

                  12 december 

  

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



  
Kanot 
24-25 november havsörnspaddling. Luciapaddling 13 december med ljus i Mieån. 
Bassängträning planeras 2 och 9 mars 2019. 
Åke Olsson och Anders Repfenning (Redigering i efterhand, AR har inte gått ledarkurs steg 1, 
ref Katarina Hansell/ Martin Ingves) har gått ledarkurs steg 1. 
 
Det är önskvärt med en kanotledarutbildning steg 2. Region Syd kontaktas för ett sådant 
arrangemang.   
 
Stavgång  
Fortsätter varje söndag kl 10 fram till slutet av november.  
 
Långfärdsskridsko 
Vi försöker utbilda en ledare till, Åke Olsson, om lämplig kurs finns. Kostnad 2100 kr + resa. 
Beslöts att detta får genomföras. 
Lugnevi i Ronneby öppnar för skridskoträning i slutet november. 
Kurs för nybörjare med anmälan i slutet av november.  
 

6.  Övriga frågor 

Gun-Britt föreslår att man försöker göra en vandringsled längs Mieån. Kaj Johansson, 

pensionär från Fritidsförvaltningen, har ett fördrag om Mieån. Kontaktas för årsmötet. 

Vandringsleden längs Mieån bör lämnas in som ett medborgarförslag. 

 

Kurt Johansson, som gjort möblerna i Nytorpet och byggt mycket i Storstugan och bastun har 

uppvaktats av föreningen på 95-årsdagen. 

 

Programmet för våren skall tryckas i början av januari. Höstens program skickas ut bifogat för 

förslag till revision.       
 

7.   Nästa möte 

Tisdagen den 20 november kl 19 i Nytorpet.                          

     

8.   Avslutning 

Bengt avslutade mötet med att tacka  deltagarna. 

  

Vid protokollet  Justeras 

Lars Petersson  Bengt Arnesson 


