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Friluflsfrömjondet Ho mmorö lokolovdelning

Dolum: 2020-09-07
Plols: Kilenegörden
Nörvqrqnde: Doniel Mottsson, Tino lorsson, Birgitto lvonsson, Anno Weslerlind,
Molin Hedberg, Johqn Eklund, Henrik Fröling, Kolle Moltsson, Simon Berglund
och Torbjörn Nooksson,

$ I Mölets öppnonde
Mötet förklorodes öppnot ov ordföronde Doniel som hölsode ollo völkomno.

$ 2 Vol ov en juslerore ott jömte ordföronde jUsiero prolokollet
Styrelsen volde Torbjörn iill justerore.

$ 3 Godkönnonde ov dogordningen
Styrelsen godkönde dogordningen uton öndringor.

$ 4 Genomgång ov föregående protokoll
Genomgång ov protokollet, kvor ott behondlo:

- En del borngruppers redovisningor soknos från vt-20. Desso sko
skyndsomt ropporteros till kossören.

- Budget 2020
- Fokturering

$ 5 Ekonomi
- Utgifterno iföreningen ör större ön inkomsterno pgo. Corono.
- Det ör en skillnod i budgeien geniemot föregöende ör pö grund ov

ovonstÖende.
- Någro fokturor pö ingöng.
- Genomgöng ov budgeten för 2020, nögro justeringor på visso poster

somt godköndes slutligen ov styrelsen.
- Vi diskuterode öven lite inför 2021 örs budget.

$ 6 Ropporter
- HIF hor stortot upp för sösongen
- Cross hor ocksö stortot upp för sösongen
- Torbjörn som ör en ov de moteriolonsonsvorigo ropporteror; En del

orbete hor gjorts med konoterno och dess tillbehör såsom lös och
slöpkörron. Tvö nyo konoter somt ett slöp för inköp kollos upp. Även
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flytvöstor sko köpos in, 6 st röddningsvöstor och poddlor. lnköp ov eti
lös till kojokcontoinern.
Ett ov de tvÖ portytölien för tipspromenoderno behöver bytos ut dö
det ör i såposs dötigt skick.

Tipspromenoder
Allo borngrupp.erlHlF/styrelsen hor fått vorsitt poss pö iipspromenoderno
under hösten. Önskemöl finns om ott dotumen slöpps tioigore nösto iermin.
Arets tipspromenod sko voro Corono-onpossod sö ott ledorno inte behöver
ho sö mycket kontokt med personerno som Eör pö tipspromenåJ"rno.
Diskussion kring tipspromenoderno och regleino kring mox 50 pers. vi sko
tydligt sötio ut loppor dör vi uppmörksommor ollo på ott höllo ovstönd och
viso hönsyn. Doniel moilor och kollor med Riks somt moilor ui info om Tp till ollo
ledore. I dogslöget finns informotionen pö ledorgruppens Focebooksido.

$ 7 Behondling ov inkomno skrivelser
- Det vor plonerot ott en ledore skulle delio pö en ledoruibildning i

ougusii, men blev ovbokot pö grund ov sjukdom.- Tröff med regionstyrelsen 21/9 kl l8:30-2,l i Korlstod. Är det personer i
styrelsen som ör intresserode ott delto så onmöler mon sig.

$ 8 Behondling ov ulgående skrivelser
lngo utgöende skrivelser

$ 9 Övrigo frågor
- Ledorförmöner

Egno born dör mon som förölder ör ledore behöver inte betolo
terminsovgift. Deiio besrutos inom egno borngruppen.
Grenledore bjuds på medlemsovgiften.
Forslog pö ott ollo ledore får tröningskort pö HIF frön och med örsskiftet,
örendet bordlöggs för vidore diskussion kring frögon.- Friluftsfrömjondet hor ett bokningssystem som vi konske skulle kunno
onvöndo oss ov. Finns öven ondro bokningssystem som mon kon
onvöndo sig ov. Vi behöver ho något sygtem för ott systemotisero vört
moteriolförrÖd. Vi behöver mörko upp rnoteriolet numeriskt sö ott det
blir iordning. simon, Anno och Torbjörn för i uppgift oii bildo en
orbetsgrupp för ott se över oliko bokningssysiem.- utlöningsmoteriol, behöver uppdoteros. Trongioköken ligger blond
onnot lite vorstons i vöro skrymslen efter sommoren.
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Förslog pö inköp ov 2 tölt, 4 ryggsöckcr för utlöning, godköndes ov
styrelsen.
Provo pö/kom igångtröffor för borngrupper. Förslog pö oti bildo
grupper dör föröldrorno sedon tor över gruppen efier ott ho fött
introduktion nÖgro tröffor ov erforno ledore i föreningen. Vore trevligt
ott testo detto upplögg i vör förening. Konske till våren?
Konoter-ömnet hor ovhondlots tidigore under mötet.
FörfrÖgon om stöd till öventyrsreso till ldre för tvö Frilufsorgrupper. De hor
erbjudit sig ott göro nögot som motprestotion, t.ex. stödo stugon, stödo
poddelförråd, göro iordning konoter (ller dylikt. Ärendet bordlöggs och
tos upp vid senore möte.

$ l0 Nösto möle
MÖndog 5 oktober kl 20:00 vio Teoms

Dörmed förklorode ordföro nd e styrelse mötet ovslutoi.

Doniel Mottsson
Ordföronde

To Nooksson
Justerore

Molin Hedb
Sekreterore
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