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Protokoll fört vid styrelsemöte, Friluftsfrämjandet i Eslöv 

 

Tid:  Onsdagen den 19 augusti 2015, klockan 18.30 

Plats:  Hemma hos Magnus L, Repslagaregatan 29 i Eslöv 

 

Närvarande: Magnus Linde (ML), Krister P Forsberg (KF), Per Nilsson (PN), Linda Dyberg-Ek 

(LDE) och Björn Sterner (BS) 

 

Frånvarande: Bodil Andersson (BA) och Erik Hedén (EH) 

 

Dagordning: 

 

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

 

§2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med följande justeringar Pkt Hantering av Huggormarna flyttas 

till pkt Övrigt. Pkt Inköp av skyltar till ”Hitta Vilse Slingan” flyttas till pkt mtrl 

 

§3  Föregående mötesprotokoll 
Genomläsning av föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§4  Kalendarium 
 

AUG - Söka bidrag hos Crafoordska stiftelsen 
- Söka bidrag Sparbanken Öresund / Färs o Frosta sparbank 
- Nya grupper – uppstartsträff  påfyllning 1:a förband 
- Snärjet – meddela när grupper är där – Jakt på hösten 
- Redovisning av gruppers planering/schema för utläggning på hemsida 
- kolla Eslövs mail på FF 

SEPT - kolla Eslövs mail på FF 
 

§5  Web/IT 

PN föredrog erfarenheterna från regionens WEB/IT möte. Regionen rekommenderar att vi 

skall använda MS 365, vilket underlättar mailkonton till föreningen och till 

styrelsemedlemmar. Beslut vi skall endast ha mailkonto till föreningen och inte till 

enskilda, samt att det inte får medföra någon kostnad för föreningen. PN beskrev 

friluftsfrämjandet helhetstanke med websidan dvs. att den skall bli aktivitetstyrd vilket 

innebär att aktuella aktiviteter presentera i närområdet varifrån du loggar in. Samt att 

den presenterar lämpliga aktiviteter som du visat intresse för aktivt (din förvalda profil). 

Roller, medlemsregister finns kvar samt att vi behöver överse vår föreningsinformation 

och styrelse så att den är aktuell. Frågor som uppkom i samband med föredragningen: 

• Kan styrelsen söka i medlemsregistret? 
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• Är det möjligt att snabbt skapa maillistor utifrån registret? 

Personliga profiler bör överses. Detta skulle tas med vid ledarträffen i den 29 augusti. 

 

§6  Ekonomi/budgetuppföljning 
BS rapporterade att budgeten är i balans och följer årsmötets beslut. För övrigt är inköp 

av mtrl är genomförd och 14 300kronor är förbrukade av 16 000kronor som är 

budgeterade. Inköp av kartor beslutades, kostnad 750 kronor.  Försäkringen och märkena 

är betalda. Bidrag har inbetalats på föreningskontot. Kontantandel 4 000kronor, 

kommunen 2 500 kronor (aktivitetsbidrag). Skyltarna till Hitta Vile Slingan är betalda. 

 

§7  Bidragsansökningar 
Styrelsen beslutade att inte ansöka hos Crafoordska stiftelsen.  

Styrelsen beslöt att kontrollera FÄRS och FROSTA regler för bidragsansökan.  

 

§8  Skrivelser 
Inbjudan till kanotutbildning (Sjöbo) en kväll + två (helgdagar), möjlighet att delta med en 

till två ledare. Inbjudan kom via regionen. Beslut: Inget deltagande m.a.a. att vi planerar 

in denna HT 2016. 

 
§9  Ledarutbildning 
 

BS meddelade att vi har dragit över budgeten vad avser ledarutbildning med 800kronor. 

ML förklarade att vi kan motivera detta vid årsmötet då vi har en tydlig fokus på främja 

denna aktivitet. 

 

§10  Mtrl 
Inköp av skyltar till Hitta Vilse Slinga är gjord kostnad 1400 kronor enligt tidigare beslut. 

Styrelsen beslöt att köpa in stolpar och hållare (formplyfa) för att sätt upp dessa. Detta 

kommer att finas vid ledarträffen ansvariga LDE, ML. Inköp av gravyrpenna är gjord så att 

vi kan märka vår mtrl. 

 

§11  Övriga frågor 
• Hitta vilse slingan 

LDE har lyckats få kontakt med Sveaskogs representant Benny Kjellsson. Han 

välkomnar vårt engagemang och vårt ansvar är att meddela när vi är i Kronoskogen 

med våra grupper, sammanhållande LDE. 

 

• Ledarträff den 29 augusti i 2015 

Detaljprogram upprättades och uppgifter fördelades inför ledarträffen den 29 augusti 

i Kronoskogen. ML tog på sig uppgiften att författa en inbjudan till våra ledare. 

 

• Utveckla föreningsverksamheten 
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ML föredrog att det finns 9st barn i kö födda 2009-2010. 

 

§12  Kommande möte 
Nästa möte bestäms vid ledarträffen den 29 augusti. 

 

§13  Avslutning 
Ordförande tackade för intressanta diskussioner och förklarar mötet för avslutat kl. 20.30. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Originalet signerat 
Krister P Forsberg 

Sekreterare 

 

 

 

Originalet signerat  Originalet signerat 
Magnus Linde   Linda Dyberg-Ek 

Ordförande    Ledamot 


