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Protokoll fört vid styrelsemöte, Friluftsfrämjandet i Eslöv 

 

Tid:  Tisdagen den 12 maj 2015, klockan 18.30 

Plats:  Hemma hos Krister F, Odengatan 12 i Eslöv 

 

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

(LDE) och Bodil Andersson (BA) 

 

Frånvarande: Per Nilsson (PN) och Björn Sterner (BS) 

 

Dagordning: 

 

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

 

§2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

 

§3  Föregående mötesprotokoll 
Genomläsning av föregående mötesprotokoll. §9 skall kompletteras då det också gäller 

behörighet att utbilda på kanoter. 

 

§4  Kalendarium 
Maj och Juni: 

• Aktivitetsredovisning till sammanställning (kommunen) 

• Märkesbeställning för vårterminen 

• Söka bidrag hos Johnssons minne 

• Kolla föreningsmailen 

 

§5  Web/IT 

PN har meddelat att förbundets hemsida kommer att revideras och skall vara klart den 2 

juni. Det innebär att den kommer att vara stängd under några dagar i maj. Förändringen 

innebär att större fokus på aktiviter, medlemregister berörs ej.  

PN har varit i kontakt med Studiefrämjandet avseende att låna en lokal där vi kan 

genomföra våra styrelsemöten, han återkommer med detaljerna. Mötet var positivt till 

att hitta en långsiktig hållbar lösning. 

 

§6  Ekonomi/budgetuppföljning 
Budgeten är i balans och följer årsmötets beslut. Deklarationen för 2014 är klar. 

Föreningen har erhållit 5000kr i sponsorpengar till våra barngrupper, BS fick i uppdrag att 

skapa ett separat konto för hantera detta. Föreningen behöver fullfölja nyttjandet av 
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tilldelningen från Crafoordska stiftelsen. Inför inköpet bör även Intersport ha möjlighet att 

få förfrågan så att vi kan göra en prisjämförelse samt möjlighet att gynna lokala 

näringsidkare. 

Beslut: EH och BS får i uppdrag att fullfölja inköp enligt fastställd inköpslista efter att ha 

kontrollerat hos Intersport och Slöjdforum. 

 

§7  Bidragsansökningar 
Bordlades 

 

§8  Skrivelser 
Ordf. föredrog senast nytt från Friluftsfrämjandet centralt samt resultatet från 

regionstämman. 

Ordf. påminde om att vi behöver skicka in protokollet från årsmötet till kommunen för att 

erhålla vårt aktivitetsbidrag. 

 

§9  Ledarutbildning 
Ordf. föredrog resultat vad avser övergångsbestämmelser och nya bestämmelser för att 

genomföra fjäll- och kanotverksamhet efter 2017. Han lät meddela att det inte var helt 

enkelt att validera gammal utbildning och att han fortsätter att fördjupa sig i ärendet. 

 

§10  Mtrl 
EH och BS skall fullfölja inköpen enligt§6. 

Följande har nyckel till föreningens förråd; ML, EH, BS och TN. 

 

§11  Övriga frågor 
• Sjöholmen 

Bordlades  

 

• Hitta vilse slingan 

LDE redovisade läget efter att varit i kontakt med Eslövs kommun, i samtalet med 

kommunen framkom att det var ett avtal mellan skogsägaren och Norrevångsskolan. 

Det innebär att kommunen inte har ansvar för ”hitta vilse slingan” utan att det har 

drivits av Norrevångsskolan. Det är oklart hur detta har finansierats och om det finns 

något skriftligt avtal. Beslut: Styrelsen gav LDE och BA i uppdrag att kontakta 

skogsägaren för att förhöra sig om deras inställning till slingan och om vi tillåts göra 

viss uppfräschning. 
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• Ledarträff den 29 augusti 2015 

Inriktning är att genomföra denna den 29/8 mellan kl.10.00- 14.00. 

 

• Utveckla föreningsverksamheten 

Ordf. hade varit i kontakt med barn 2009/2010 där vi just nu saknar ledare till en ny 

grupp. En (1) pappa hade ställs sig positiv till att bli ledare och en (1) svarade att de 

inte hade möjlighet m.h.t. andra engagemang. 

 

§12  Kommande möte 
Nästa möte blir årsmötet den 16 juni kl. 18.30, hos Erik H Torsvägen 12 i Eslöv. 

 

§13  Avslutning 
Ordförande tackade för intressanta diskussioner och förklarar mötet för avslutat kl. 19.50. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Originalet signerat 
Krister P Forsberg 

Sekreterare 

 

 

 

Originalet signerat  Originalet signerat 
Magnus Linde   Bodil Andersson 

Ordförande    Ledamot 


