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Styrelsemöte HKFF 

Datum 2019-04-03 

Tid Kl. 16.15 

Plats 
 
Närvarande 
 
 

Samhällsförvaltningens personalrum Johannesbergshuset 
 
Linnea Byström                                        Ordförande 
Christina Norberg                                     Sekreterare 
Catharina Törnlund Nyberg                      Ledamot 
Johanne Lundgren                                   Kassör 
Kia Olsson                                                Ledamot 
Eva Jonsson                                             Ledamot 
Christer Molin                                           Ledamot 
Ulrika Olsson 
 
Jan Bertil Pettersson 
Göran Falk   

   

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkommen.  

2. Val av sekreterare för mötet 

Christina Norberg valdes till sekreterare för dagens möte. 

3. Val av justerare av dagens protokoll 

Göran Falk valdes att justera dagens protokoll 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

5. Ekonomi,  

Johanne Lundgren, kassör rapporterar om föreningens ekonomiska ställning. 

6. Information från sektionerna 

Kosmos: Det finns många noter som Kosmos förvarar men den måste 

förvaras på annat ställe än under trappen i Rådhuset. 

Fiske och Jakt: Förslag på en tur för fiske på Bondsjön, en familjedag med 

tävling för barnen. 
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Golf: Har börjat med förberedelsen inför säsongen. Inbjudan har kommit till 

RM i golf som förbundet för kommunala fritidsföreningar anordnar varje år, 

och detta år är det Köping som står som värdar. Frågan om man kan hyra en 

bil från trafikenheten och hur många det kan vara aktuellt att de kan anmäla. 

Christer konfererar med Ulf Eriksson och Ulf Andersson vid kommunens 

trafikenhet vad det kostar att hyra bil och om det är möjligt för föreningen att 

hyra. 

Vandring: Christina redovisar för Karolinermarschen som hon har gått med i 

flertal år tidigare och är väldigt intressant sträcka att vandra. Planering för att 

anordna en vandring en kvällstur, Lungön och Sörgårdstjärn i maj/juni.  

7. Lungöstugan 

Jan Bertil Pettersson och Göran Falk redogjorde för behovet av att renovera i 

stugan, restaurera fasaden och eventuellt installera en mulltoa för att stugan 

ska klara av att vara uthyrbar. Frågan är också om hur mycket som det 

genererar att rusta upp stugan mot hur mycket det kan bli intressant för 

uthyrning och intäkter. Byte av fönster och fönsterfoder eventuellt. Det 

skulle även behöva att man kan få dit en soffa. 

8. Information –HKFF sponsring i samband med 
personalaktivitet Hälsoutmaningen och Ekonomiavdelningen 

Hälsoutmaningen verkar inte informationen nått ut så mycket som det skulle 

behöva men Koltrastens boende som är initiativtagare till utmaningen har 

kommit igång ordentligt.  

Ekonomiavdelningen önskar sponsring till utrustning för att de planerar att ta 

ut alla 25 medarbetare i skogen på en lunch till lunch övning. Övernattning 

är tänkt att ske utomhus i hängmattor eller mer modernt kallad hammockar. 

 

De söker ett bidrag till dessa hammockar, de har fått ett paketpris per person 

på 1 850 kr. De ansöker om halva kostnaden i bidrag. Det vill säga totalt 

23 125 kr.  

Beslut: Styrelsemötet röstar nej till ansökan om bidrag för 

ekonomiavdelningen då vi inte ser att det kan användas övergripande utan att 

generera merarbete. Det föreslås anordna ett tält av presenningar enligt 

instruktion av Göran Falk. 

 

9. Datum för nästa möte 

Lungöstuganmöte tisdag 21 maj åka med färjan kl 16.20 och sen vidare med 

Urban och sjötaxin. Mat ordnas från Navet av Kia och Ulrika. 

10. Avslutning  

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
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Underskrift       
Underskrift  justerare Underskrift Ordförande 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Göran Falk Linnea Byström 

Underskrift  sekreterare  

  

Namnförtydligande  

Christina Norberg  

 


