
 

 

Mötesprotokoll, Friluftsfrämjandet Hammarö lokalavdelning  

Datum: 2019-05-09 

Plats: Skype-möte  

Närvarande: Daniel Mattsson, Kristina Larsson, Henrik Fröling, Anna Westerlind, Johan Eklund, 

Dan Guttke och Malin Hedberg 

§ 1 Mötets öppnande  

Mötet förklarades öppnat av ordförande Daniel som hälsade alla välkomna.  

 

§ 2 Val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Styrelsen valde Henrik till justerare.  

 

§ 3 Godkännande av dagordningen  

Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar.  

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.  

Tipspromenaderna fungerar bra, vikariebanken skjuts på framtiden 

 

§ 5 Lägesrapport av ekonomin  

Ekonomin är i ordning, Johan sköter fortfarande ekonomin. Underskrift av Sofia och behövs innan 

bytet av kassör går igenom hos banken.  

 

§ 6 Rapporter 

Ägglunken genomfördes på ett bra sätt.  

Crossgruppen deltog på Maratonstafetten 190508 som OK Tyr anordnade. 13 personer från 

Friluftsfrämjandet deltog.  

 

§ 7 Behandling av inkomna skrivelser 

En förfrågan om att arrangera en prylbytardag i höst har inkommit till vår lokalavdelning. Vi gillar 

idén, men vi har inte möjlighet just nu att genomföra detta i höst. Vi tipsar Friluftsfrämjandet 

Karlstad om detta arrangemang.   



 

 

 

§ 8 Behandling av utgående skrivelser 

Karolina svarar på förfrågan om bytesmarknad att vi inte har möjlighet att genomföra detta. 

 

§ 9 Övriga frågor 

- Hammarölägret 

Karolina, Olof, Kristina och Timothy har anmält intresse att vara ledare under v. 25 och v. 26. 

Preliminärt ett pass per dag. Förfrågan ska skickas ut till ledare i föreningen om det finns intresse 

att vara med som ledare v.32 och v.33.  

Ärendet om ersättning bordläggs till nästkommande möte.  

 

- Nästkommande tipspromenader är under kontroll. 

 

- 60 årsfirande 18-19/5 

Det finns ett förslag om att tipspromenaden på firandet ska vara kostnadsfri. Detta röstas ner. 

Vi beslutar att budget för maten får bli ca 10-12 000:-  

Ev tält vid maten ska sättas upp om det är dåligt väder vid firandet.  

Program med aktiviteter skickas ut till deltagarna efter att anmälningstiden gått ut 12/5. 

Dan köper in kaffe och tårta till deltagarna på tipspromenaden på söndagen. Vi räknar med 200 

tårtbitar.  

Bord och stolar finns på Kilene.  

Tina beställer träbestick. 

 Ica Kvantum kör ut maten. Vatten, måltidsdryck och cider serveras till maten.  

Återkoppling på måndag 13/5 i sms-grupp.  

Sänken/vikter till Kanotrebus 

Daniel beställer hem Paracordsnören.  

 

- Skrivaren i stugan behöver servas eller köpa in ny. 

 

§ 10 Nästa möte  

13 juni via Skype/telefon. Ordförande skickar ut inbjudan.  

 



 

 

Därmed förklarade ordförande styrelsemötet avslutat.  

 

 

………………………………………………………………                          ………………………………………………………………. 

Daniel Mattsson                                                        Malin Hedberg 

Ordförande                                                              Sekreterare  

 

 

………………………………………………………………                          

Henrik Fröling 

Justerare                                                                  

 

 

 

 


