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Protokoll fört vid styrelsemöte, Friluftsfrämjandet i Eslöv 

 

Tid:  Tisdagen den 7 april 2015, klockan 18.30 

Plats:  Hemma hos Linda Dyberg-Ek, Strövägen 2 i Eslöv 

 

Närvarande: Magnus Linde (ML), Krister P Forsberg (KF), Erik Hedén (EH), Linda Dyberg-Ek 

(LDE) 

 

Frånvarande: Per Nilsson (PE), Björn Sterner (BS) och Bodil Andersson (BA) 

 

Dagordning: 

 

§1  Mötet öppnas  
Ordförande förklarar mötet öppnat, EH valdes till justeringsman jämte ordförande. 

 

§2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes,  

 

§3  Föregående mötesprotokoll 
Genomläsning av föregående mötesprotokoll, inget att erinra. 

 

§4  Kalendarium 

April och Maj: 

• Aktivitetsredovisning till sammanställning (kommunen) 

• Märkesbeställning för vårterminen 

• Söka bidrag hos Johnssons minne 

• Kolla mailen 

Beslut; Ordf ML tar med punkterna till informationsbrev som skall skickas till ledarna 

under april månad. 

 

§5  Web/IT 
Inget av betydelse, punkt bordlades. 

 

§6  Ekonomi/budgetuppföljning 
Budgeten är i balans och följer årsmötets beslut. 

 

§7  Bidragsansökningar 
Styrelsen diskuterade vad som kunde vara aktuellt att söka hos Johnssons minne. Beslut; 

Ordf. skall kontakta för att delge uppgiften till BS för att söka hos Johnssons minne, så att vi 

förbereder ansökan. 
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§8  Skrivelser 
Ordf. frågade styrelsen om vi erhöll information från Friluftsfrämjandet centralt 

(Naturbladet), vilket alla vid mötet utsänd till sina e-postadresser. 

ML påminde om regionstämman i Halland den 18 april och meddelade att han har inte 

möjlighet att åka. Styrelsen diskuterade om det fanns någon annan som var intresserad 

att åka. Beslut; Föreningen kommer inte att delta vid regionstämman.  

Vidare hade inkommit kursinbjudan att delta vid central kurs för att bli behörig att 

genomföra fjällvandring som ledare, kursen genomförs i sommar. Styrelsen diskuterade 

om vem som har kompetensen och vilket behov föreningen har i närtid för att inneha 

denna. Beslut; Styrelsen avser inte att skicka någon på kursen 2015. 

Ordf. påminde om att vi skall kontrollera våra kontaktuppgifter dvs. medlemsnummer, 

mobilnummer och e-postadress på friluftsfrämjande hemsida, detta gäller också våra 

ledare. Beslut; ML ansvarar för att detta finns med i informationsbladet som skall skickas 

till ledarna. 

 

§9  Ledarutbildning 
 

Stefan och Maria har genomfört sin ledarutbildning enligt tidigare styrelsebeslut. 

Styrelsen diskuterade vad som krävs för att vara ledare, då det finns 

övergångsbestämmelser till 2017 som avser tidigare genomförd utbildning. Det gäller då 

möjligheten att bli validerad som ledare. Styrelsen resonerade kring detta och 

konstaterade att vi känner samtliga ledare och bedömer att dessa känner till vilka krav 

som ställs och vilket ansvar det innebär, emellertid bör detta dokumenteras, kontrolleras 

och att sker på ett riktigt sätt. Beslut; ML skall informera på nästa styrelsemöte vad avser 

möjlighet att samordan detta samt om det finns möjlighet att samordna ev. utbildning 

lokalt. 

 

§10  Mtrl 

Styrelsen diskuterade var föreningen skall göra sina inköp kopplat till tidigare beslut och 

bidrag från Crafoordska stiftelsen. Beslut; Styrelsen enades att Slöjdfokus hade ett stort 

sortiment och var prisvärda för att underlätta inköpen. 

 

§11  Övriga frågor 
• Sjöholmen 

Bordlades  

 

• Hitta vilse slingan 

Styrelsens inriktning är att vid höstens ledarträff i augusti, genomföra utbildning av 

ledarna. Föreningen har för närvarande två utbildade instruktörer för att genomföra 

utbildning på ”Hitta vilse slingan”. 
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• Ledarträff den 7 februari 2015 

Inriktning är att genomföra denna i augusti månad, enl. ovan. 

 

• Utveckla föreningsverksamheten 

Styrelsen diskuterad framtida aktiviter för att främja sammanhållningen i föreningen. 

Inriktningen är att ha en gemensamdag med samtliga barngrupper och föräldrar 

våren 2016.  

 

ML informerade om att det fortsatt finns intresse för att delta i föreningsverksamhet. 

Det innebär att det finns ett inflöde av nya barn, emellertid är föreningens akilleshäl 

ledare till nya grupper. Därför fortsätter vi att informera om möjligheten att föräldrar 

delta verksamheten och möjligheten att bli utbildad som ledare. Vidare analyserades 

möjligheten att förtäta nuvarande grupper, vilket är möjligt emellertid behöver 

frågan att ställas till respektive ledare så att vi maximalt 15 barn i respektive grupp. 

Detta skulle föras in i informationsbladet till ledarna, uppg. ML. 

 

§12  Kommande möte 
Nästa möte blir årsmötet den 12 maj kl. 18.30, hos Krister Odengatan 12 i Eslöv. 

 

§13  Avslutning 
Ordförande tackade för intressanta diskussioner och förklarar mötet för avslutat kl. 19.40. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Originalet signerat 
Krister P Forsberg 

Sekreterare 

 

 

 

Originalet signerat  Originalet signerat 
Magnus Linde   Erik Hedén 

Ordförande    Ledamot 


