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Protokoll fört vid styrelsemöte, Friluftsfrämjandet i Eslöv 

 

Tid:  Torsdagen den 7 januari 2016, klockan 18.30 

Plats: Magnus Linde, Repslagaregatan 29 

 

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

(PN), Björn Sterner (BS) och Erik Hedén (EH). 

 

Frånvarande: Bodil Andersson (BA) (avsagt sig uppdraget i styrelsen) 

 

Dagordning: 

 

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

 

§2  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

 

§3  Föregående mötesprotokoll 
Genomläsning av föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§4  Kalendarium 
JAN -upptaktsmöte och visning förråd 

-Förtjänstemärken 
-Bokslut 
-Verksamhetsberättelse. 
- Be om gruppers verksamhetsberättelse och planering 
- boka besiktning släp jämna år BS 
(- Söka lokalbidrag 15:e feb) 
-Kallelse årsmöte – i tid! Motioner begäras in. 
- kolla Eslövs mail på FF 

FEB -Söka aktivitetsbidrag 15feb! 
Sparbanksstiftelse Färs och Frosta 1-31mars  
-Kallelse årsmöte – i tid! 
- Uppstartsträff 
- Redovisning av gruppers schema för utläggning på hemsida 
- Snärjet – meddela när grupper är där  
- kolla Eslövs mail på FF 

 

Omedelbara åtgärder: 
BS har fått uppgiften att boka matsalen på Östra skolan den 9 mars 2016 kl. 19.00. 

ML skickar ut kallelse till årsmötet, påminner om att grupperna inkomma med underlag 

till verksamhetsberättelsen, samt medlemsredovisning. 

§5  Web/IT 
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PN föredrog läget vad avser föreningenshemsida, styrelsen diskuterade vilket information 

som vi bedömer vara relevant för våra medlemar och för dem som önskar mer 

information om föreningen. Förbundets hemsida är inte anpassad för vår verksamhet då 

den är aktivitetsstyrd jmf med tidigare protokoll. Styrelsen diskuterade hur andra 

föreningar har använt hemsidan jmf med FF Sjöbo och beslutade att vi skall eftersträva att 

presentera respektive gren generellt, samt vilka grupper som finns samt var de har sin 

huvudsakliga aktivitet. Styrelsen beslutade att ta med detta till ledarträffen där vi skulle 

uppmana ledarna att skicka in underlag och förslag på text till respektive grupp och 

därefter lägger webredaktören upp underlaget på vår hemsida. Styrelsen ståndpunkt är 

att vi skall ha det på en rimlig nivå där vår ambition är att marknadsföra verksamhet i 

stort. PN fick i uppgift att författa förslag på texter för exempelvis våra kanoter. 

§6  Ekonomi/budgetuppföljning 
BS föredrog föreningens ekonomi som är i balans och bedömningen är att årets resultat 

hamnar på + 7,2 kkr. Vidare hade alla grupper termins redovisat samt att grupperna har 

redovisat terminsavgifterna. Föreningen hade erhållit 7,4 kkr i kontantandelsbidrag. BS 

har sökt bidrag för ledarutbildning om 5,8kkr hos kommunen och blivit tilldelade 5 kkr. 

Styrelsen diskuterade kanotutbildningen som är planerad till HT 2016 och kostanden för 

denna då detta är en extraordinär insats m.h.t. behov, nytta och risktagning. Kostanden 

beräknas blir 24 kkr för tolv (12) kursdeltagare. BS påpekade att kostanden är hög för 

föreningen m.h.t. hur många som blir utbildade. Därefter diskuterade styrelsen olika 

aspekter vad det innebär att genomföra utbildningen lokalt. Styrelsen beslutade att 

årsmötet får ta beslutet om vi skall genomföra utbildning utifrån följande inriktningar:  

• Varje kursdeltagare får betala 100 kr i anmälningsavgift, en (1) ledare per grupp 

bereds möjlighet och att de har möjlighet att ansöka intill årsmötet.  

• Ansökan är bindande och skulle det vara fler sökande får styrelsen prioritera och 

skulle det vara färre sökande kontaktas regionen och då det finns möjlighet att 

lämna över platserna till regionen så att andra föreningar kan söka.  

Erfarenheten från tidigare kurser är att det finns intresse och behov därmed bedöms 

risken för att inte fylla alla kursplatserna som liten. 

§7  Bidragsansökningar 
LDE föreslog att vi skulle kontrollera om det fanns möjlighet att söka bidrag hos 

Sparbankensstiftelse Färs och Frosta, då denna stiftelse främjar förenings- 

ungdomsverksamhet och ledarutbildning. Detta kontrollerades och ansökningstiden är 

mellan första (1) och trettio (31) mars 2016. Styrelsen diskuterade hur vi skulle utforma 

bidragsansökan och LDE föreslog att hon skulle kontrollera med en annan förening. 

Styrelsen beslutade att söka bidrag för kanotutbildning till HT 2016. 

§8  Skrivelser 
Det har inte inkommit någon skrivelse av betydelse, endast informationsblad från 

friluftsfrämjande som har skickat till styrelsen. 

§9  Ledarutbildning 
Styrelsen diskuterade kanotutbildningen, se ovan. Vidare finns det ett behov att 

uppmanna ledarna att genomföra utbildning inför att deras respektive grupp skall byta 

gren. 
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§10  Mtrl 
Föreningen saknar fortfarande kompasserna från förrådet. Olika handlingsmöjligheter och 

förbättringar diskuterades för att vi skall undvika detta i framtiden. ML mha några andra 

ledamöter tog på sig uppgiften att kontrollera förrådet ännu en gång samt förnyad 

kontakt med mtrl-ansvarig Tobias N för att kunna avsluta ärendet.  

§11  Övriga frågor 
 

• Hitta vilse slingan 

Inget att rapportera 
 

• Ledarträff 

Inriktningen är att den skall genomföras den 23 januari 2016, platsen Fäladen och 

grillplatsen. Bjuder på maten (soppa och bröd)– Infobrev till ledarna LDE. Övrigt medför 

egen dryck, EH ved + kedjor, grytor, ML soppa, LDE crème fraiche och  

Styrelsen diskuterade vilka punkter som skulle tas upp på ledarträffen: 

Underlag till verksamhetsberättelsen; underlag till föreningens hemsida; möjligheten att 

ta emot nya gruppmedlemmar; anmälan till kanotutbildning. 

 

• Barngrupp 

Tre (3) erbjudas platser från kön 2010/11 

 

§12  Kommande möte 
Nästa möte är inplanerat onsdagen den 17 februari kl. 19.00, hos Erik H 

§13  Avslutning 
Ordförande tackade för givande diskussioner och avslutade mötet kl. 20.25. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Originalet signerat 
Krister P Forsberg 

Sekreterare 

 

 

 

Originalet signerat  Originalet signerat 
Magnus Linde   Linda Dyberg-Ek 

Ordförande    Ledamot 


