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Mötesprotokoll, Friluftsf rämjandet Ham marö lokalavdelning

Datum: 20L9-03-12

Plats: Kilenegården

Närvarande: Daniel Mattsson, Birgitta lvansson, Dan Guttke, Kristina Larsson, Henrik Bodin

och Malin Hedberg

5 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av lokalavdelningens ordförande Daniel Mattsson som hälsade alla

välkomna.

S 2 Val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Birgitta Ivansson till justerare.

5 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar

I 4 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av årsmötet och vilka personer som har respektive uppgifter i styrelsen.

Ett pentry ska iordningsställas i stugan, men innan det installeras ska golvet göras iordning

På nästa möte ska föregående mötesprotokoll tas upp mer noggrant.

$ 5 Lägesrapport av ekonomin

Ekonomin är i sin ordning. Kristina Larsson är snart fastställd som kassör i föreningen.

Inköp till Ägglunken samt priser till tipspromenaderna ska ske inom kort. Kristina Larsson ska med

hjälp av Daniel Mattsson se över och göra om dokumentet för redovisning så att det blir lättare

att använda.

5 6 Rapporter

- Arsmötet har genomförts t9/2
- Frukostmöte med ledare har genomf örts 17/2

- Skidskolan har genomförts och den är snart slutrapporterad. Detta ska stämmas av

ekonomiskt.
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Skidkvällen i Frykstabacken, Kil 9/3 blev succe och det var närmare 100 personer som

deltog.

Föreningen beviljades LOK-stöd för höstterminen 201_8.

5 7 Behandling av inkomna skrivelser

Styrelsen i region väst bjuder in till regionstämma 30/3 i Vänersborg. Sista anmälan är 1-5l3. Malin

Hedberg gör ett utskick till styrelsen och ledare med förfrågan om någon är intresserad av att

delta.

I 8 Behandling av utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser att behandla

I 9 Övriga frågor

- Tipspromenader; till Ägglunken samt 60-årsfirandet behöver vi ha en högre bemanning än

vad som planerats.

-Styrelsemedlemmar kan få i uppgift att skriva frågor till tipspromenaden.

-Frilufsargruppen tar hand om bemanningen och frågorna på tipspromenaden 5/5.

Diskussion om arbetsinsatser och beslut om ekonomiska medel för olika grupper och

deras aktiviteter ska ske i styrelsen innan beslut tas.

-Vi beslutar att en "vikariepool" för tipspromenaden ska upprättas för att ledare ska kunna

köpa sig fri tjänsten för 100 kr. Äldersgräns och kriterier ska undersökas av Daniel

Mattsson inför nästa styrelsemöte.

- Ä99lunken, tre olika stationer; godis/äg g, frägor/rättning samt tre pass B-1-0, 1O-I2, 12-1,4.

- Regionstämma, se notering tidigare i protokollet.

- Lokalavdelningens 60 årsfirandet 1-8-1_9 maj 2019.

Materialansvarige Torbjörn Noaksson ska ta kontakt med Frilufsarna och hör om de kan se

över tält m.m. inför 60-årsfirandet.

- Vi beslutar om att rensa i pärmarna i Friluftsfrämjandets stuga. Ekonomipärmar sparas.

5 10 Nästa möte

Torsdag 4/4 kl 19:30-2I pä Kilene
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Därmed förklarade ordförande styrelsemötet avslutat.

Daniel Mattsson

Ordförande

Birgitta Ivansson

J ustera re

\l
Malin Hedberg

Sekreterare


