
Mötesprotokoll, Fri I uft sf rämjandet Ha m marö lokalavdel ni ng

Datum: 20L9-04-04

Plats: Kilenegården

Närvarande: Daniel Mattsson, Kristina Larsson, Henrik Bodin, Anna Westerlind och Malin

Hedberg

$ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av ordförande Daniel som hälsade alla välkomna

5 2 Val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Kristina till justerare.

5 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar

5 4 Genomgång av föregående protokoll

- Ärendet om vikariebanken till tipspromenaden tas med till nästkommande möte

- Pärmarna ska rensas.

S 5 Lägesrapport av ekonomin

Kristina kommer att ta över kassörsposten efter Johan inom de närmsta dagarna.

Kommande större utgifter är inför Ägglunken.

Ekonomin är i sin ordning.

5 6 Rapporter

Två nyutbildade barnledare för Knopp- 17 är klara; Linda Hagman och Anna Lindström.

Ca 200 personer per gång har hittills gått tipspromenaderna.



$ 7 Behandling av inkomna skrivelser

Föreningen har ambitionen att delta med ledare i Hammarölägret en dag per vecka (v, 26 och

v,27). Arvodet fördelas mellan dem som arbetar under lägret. Ungdomar i föreningen får gärna

vara med som ledare.

Mattias Huss Malmborg samt Mar'rin Tyrenhag är intresserade av att starta upp mtb för

barn/ungdomar. De erbjuds åka på utbildning nu under våren.

Inför höstterminen kommer det bli en ny rutin för bokning av hallen på Kilenegården. Veronica är

informerad,

5 8 Behandling av utgående skrivelser

Malin meddelar Anna Bengtsson på Hammarö kommun att vi kan delta på Hammarölägret med

ledare.

5 9 Övriga frågor

Swish-konton hos Länsförsäkringar ligger nere pga. underhåll ihelgen. Deltagare i helgens

tipspromenad får swisha till ordförande Daniel istället.

9000 st ägg till Ägglunken är beställda. Daniel beställer godis och papperspåsar till äggen. Mer

folk behövs till bemanning på arbetsstationerna. Pris på ägglunken beslutas till 40 kr för vuxna och

20 kr för barn. Malin kommunicerar detta till kommunen.

5 maj har Friluftsarna hand om tipspromenaden. De kommer då också bygga lådor till

tältmaterialen. Materiala nsvarige Torbjörn delta r.

Planeringen av 60-årsfirandet fortsätter

5 L0 Nästa möte

Skypemöte torsdag 2/5 kl20-2L
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Därmed förklarade ordförande styrelsemötet avslutat.
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