Protokoll
fört vid styrelsemöte med styrelsen för Föreningen Furuboda Åhus, på Furuboda folkhögskola i
Malmö, torsdag den 14 september 2017.
Närvarande: Bert Runesson, Magnus Tyche, Erica Wermeling (tom § 43) Per-Inge Andersson,
Elisabet Svahn, Emilia Angel, Turid Apelgårdh, Marianne Sandberg, Johan Holgerson.
Frånvarande: Ewa Pihl Krabbe. Adjungerade: Jenny Anderberg, Kerstin Olofsson, Anna
Andersson. Personalrepresentanter: Helen Redfors tom § 35, Agneta Strömberg,
§ 31
Ordföranden Bert Runesson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

Mötets öppnande

§ 32
Föreliggande dagordning godkändes. Elisabet har en övrig fråga.

Godkännande av
dagordning

§ 33
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Tyche .

Justeringsperson

§ 34
Protokoll från styrelsemöte 2017-06-12, bilaga 34.1 godkändes med kommentaren:
Uppdrag till presidiet § 29 ej slutfört, frågan läggs in i pågåendelista.

Föregående
protokoll

§ 35
Jenny Anderberg presenterade det aktuella läget avseende pågåendelista styrelsebeslut. Bilaga
35.1.
 Jenny återkommer med återrapporter kring ”Palett för stärkt civilsamhälle” samt
”Välfärdsutredningen”.
 Jenny återkommer med mer information kring Famna som underlag för vidare
samtal om eventuellt medlemskap.
 Frågan om uppdatering av kunskaperna kring strategidokumentet är avklarad gm
Magnus Erikssons information på förra styrelsemötet.
 Frågan om försäljning tomtmark är avklarad; försäljningen är initierad i enlighet
med beslut § 81 2016.

Pågåendelista
styrelsebeslut.

Styrelsen beslutade att notera rapporten.
§ 36
Anna Andersson föredrog ekonomiskt utfall för perioden jan – juli 2017 i förhållande till
budget och föregående år. Bilaga 36.1.

Resultatrapport
per
2017-07-31

Styrelsen beslutade att notera rapporten
§ 37
Anna Andersson presenterade en prognos för hela 2017. Bilaga 37.1

Prognos 2017

Styrelsen beslutade att godkänna prognosen
§ 38
Samtal om ev ändring av Föreningen Furubodas namn utifrån stadgar, namn hos Skatteverket
samt Bolagsverket. Bilaga 38.1

Namnändring i
stadgarna

Styrelsen beslutade att presidiet arbetar vidare med frågan och återkommer till styrelsen
med förslag.
§ 39
Samtal om ansökan om medlemskap i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och
Postkodlotteriet. Bilaga 39.1
Styrelsen beslutade att

Ansökan FRII och
Postkodlotteriet

-Föreningen Furuboda ska ansöka om medlemskap i FRII
-avvakta med beslut om ev ansökan om att bli förmånstagare för Postkodlotteriet.
§ 40

Kerstin Olofsson presenterade utfall för utnyttjande av Vistelsefonden för våren 2017.
Bilaga 40.1

Halvårsredovisn.
vistelsefond vt
2017

Styrelsen noterade rapporten.
Mötesplan 2018

§ 41

Förslag till mötesplan för våren 2018 diskuterades, bilaga 41.1.
Jenny och Bert återkommer med nytt förslag till nästa styrelsemöte.
Årsmöte 2018

§ 42

Feedback på årsmötets utformning önskas till nästa styrelsemöte.
Elisabet påminner om att fundera över förslag till nominering till stipendiat för Ernst
och Ella Skoogs stipendium för 2018.
Lekens dag

§ 43

Agneta Strömberg berättade och visade bilder från Lekens Dag.
Ordförande tackade Agneta för ett fantastiskt arbete.
Lekens dag planeras till 25 augusti 2018.
Styrelsen noterade rapporten.
§ 44

Jenny presenterade sin verksamhetsrapport. Bilaga 43.1.

Verksamhetsledarens rapport

Styrelsen noterade rapporten.
Övriga frågor

§ 45

Inga frågor från personalrepresentanten.
 Magnus Tyche lämnade förslag om att Furuboda skulle kunna bli medlem i
Platsorganisation Åhus. Jenny och Anna har redan haft ett möte med företrädare
för Platsorganisation Åhus och återkommer kring detta.
 Elisabet Svahn vill lyfta frågan om arbetet med Furubodas kristna värdegrund
och hur vi kan arbeta med praktiska förslag framöver. Frågan återkommer vid
senare sammanträden.
 Förslag om att arbeta med konfirmationsundervisning på Furuboda.
§ 46

Ordförande tackade för uppmärksamheten och Per-Inge avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Kerstin Olofsson

Justerat

Bert Runesson /Ordförande

Magnus Tyche

Avslutning

