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Protokoll fört vid styrelsemöte, Friluftsfrämjandet i Eslöv 

 

Tid:  Onsdagen den 18 november 2015, klockan 20.00 

Plats: Erik H, Torsvägen Eslöv 

 

Närvarande: Linda Dyberg-Ek (LDE), Krister P Forsberg (KF), Per Nilsson (PN), Björn Sterner 

(BS) och Erik Hedén (EH). 

 

Frånvarande: Bodil Andersson (BA) och Magnus Linde (ML). 

 

Dagordning: 

 

§1  Mötet öppnas 
Linda Dyberg-Ek valdes till ordförande och förklarar mötet öppnat. PN valdes till 

justeringsman jämte ordförande. 

 

§2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§3  Föregående mötesprotokoll 
Genomläsning av föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§4  Kalendarium 
 

NOV -Valberedning 
 - ev. söka bidrag för utbildning hos kommunen (kan göras under hela 
året, helst ej i dec tror jag)  
- kolla Eslövs mail på FF 

DEC -Budget 
- Förtjänstmärken 
- höstens och årets aktivitetsredovisning in i dec 
- Boka lokal till Årsmöte /Förbered årsmöte 
- planera Ledarträff     
kolla Eslövs mail på FF 

 
§5  Web/IT 

PN föredrog läget vad avser friluftsfrämjandets nya hemsida, samt vilka funktioner som 

har tillkommit. Han hade undersökt möjligheten att skapa maillistor utifrån vårt 

medlemsregister. Mötet diskuterade hur föreningshemsida borde innehålla och utformas. 

Därför bör vi titta på hur andra föreningar har lagt upp sina sidor och att föreningen 

borde som ett minimum presentera att föreningen kan tillhandahålla kanoter för utlåning 

vid Ringsjön, samt vilka barngrupper som finns för att öka attraktionskraften. 
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§6  Ekonomi/budgetuppföljning 
BS rapporterade att Gullan hade redovisat årets kanotuthyrning vilket innebär ett 

överskott om 500kr, samt att föreningen hade fått 15 000kr från Crafoordska stiftelsen. 

Vidare behöver föreningen att överse kontanthanteringen och fundera på om ”Swish” kan 

vara en lösning, samt att vi är uppmärksam på att vissa sedlar kommer att upphöra d.v.s. 

växla in kontanter. Kontot ledarutveckling kommer inte att användas under året, vilket 

innebär att 5 000kr överförs till ny räkning.  

 

 

§7  Bidragsansökningar 
BS rapporterade att vi har sökt bidrag för ledarutbildning hos kommunen om 5 800kr hos 

kommunen. 

§8  Skrivelser 
Inget inkommit, bordlades 

§9  Ledarutbildning 
Kanotutbildning HT 2016, LDE skall skicka ut intresseförfrågan till ledarna. BS skall 

uppdatera och kontrollera ledarna, samt uppmandades att sprida att alla skall ha 

utbildning i fall att kantorerna skall användas i framtiden. 

Följande grupper behöver ledarutbildning – Ekorrarna och Huggormarna (Martina) 

fortsätter ensam som ledare med stöd av föräldrar. Påminner om att det kommer 

behövas vidarutbildning av våra ledare, då vissa grupper kommer att byta gren. Styrelsen 

var positivt till detta då det är en positiv erfarenhet att träffa nya ledare vid den regionala 

kursen för att utbyta erfarenheter, ge varandra tips och råd m.m. 

§10  Mtrl 
Kanoterna är hämtade och inställda hos BS. Gullan har önskemål om att köpa en kanot av 

föreningen. Beslut: Gullan får köpa kanoten för 100kr, då det är en hemmagjord kanot. 

BS anmäler att det behöver rensas bland flytvästarna m.h.t. en del är gamla och att vi har 

investerat i nya. 

EH meddelade att föreningen behövde gasol till de nya brännarna. Beslut: EH har 

medgivande att inköpa gasol (39,90kr hos Biltema) för motsvarande 300 kronor mot 

kvitto. 

Tio (10) kompasser saknas i förrådet, LDE ta med detta i utskicket för att fråga övriga 

ledare om de har något tips om var de finns.  

BS har sökt Tobias N. för att vi skall kunna fortsätta inventeringen av förrådet. När detta 

är gjort skall inventeringslistorna uppdateras med ny mtrl.  

Vidare påtalade BS vikten om att utlåningspärmen och bokningslistan måste användas vid 

utlåning och bokning.  

Rutinbeskrivning för bokning och utlåning bör upprättas så att vi kan möjliggöra en säker 

utlåning, samt tydliggöra tidsförhållande. 

Nyckel till förrådet finns hos EH, BS, ML och Tobias N.   
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§11  Övriga frågor 
• Hitta vilse slingan 

Används av grupperna och sista tillfället är 22 november. Maria har införskaffat 

kartor över området, emellertid är de dåliga kartor då det inte finns några nya 

orienteringskartor över området utan det bygger på terrängkartan (gröna kartan) 

som finns på lantmäteriets hemsida och är kostnadsfri. 

• Ledarträff 

Inriktningen är att den skall genomföras den 23 januari 2016 kl. 10.00–13.00  vid 

Grillplatsen i Fäladen, Eslöv. 

• Utveckla föreningsverksamheten 

ML har blivit kontaktad av Marie-Louise Maggnusson som jobbar på förskolan i 

Billinge som är på väg att bli en ”ur och skur” förskolan. Marie-Louise har framfört 

önskemål om att få låna bl.a. mulledräkt. Styrelsen ser inga problem med att stödja 

verksamheten och skall överse möjligheten att göra reklam för vår verksamhet. 

Förskolan kommer att ansluta sig till friluftsfrämjandet och betala en grundavgift om 

500kr/år samt en rörlig avgift om 40kr per barn/år betalas till förbundet. 

Vidare diskuterades om uteförskolan Trollhuset i Stehag vilket tidigare har varit en 

”Ur och skur” förskola, skall strykas ur registret. 

LDE fick i uppgift att kontrollera om uteförskolan ”Trollhuset” fortfarande var 

ansluten till friluftsfrämjandet. 

• Barngrupp 

Vildkaninen (Angelica) har fått en ny ledare (förälder) och kan ta emot fler barn födda 

2010-11, kontakta ML för att se om det finns barn i kö. 

Huggormarna (Martina) saknar fortsatt en ledare se §11. 

  

§12  Kommande möte 
Nästa möte är inplanerat till den 7 januari 2016. PN skickar ut en ”Doodle ” 

§13  Avslutning 
Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade mötet kl. 21.17. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Originalet signerat 
Krister P Forsberg 

Sekreterare 

 

 

 

Originalet signerat  Originalet signerat 
Linda Dyberg Ek   Per Nilsson 

Ordförande    Ledamot 


