Styrelsemöte i Katrineholm 12-13 november 2016
Närvarande: Håkan, Annika, Annelie, Kjell, Christer, Paula (delvis), Elisabet (delvis), Annika, Johanna
samt Börje.

Utdrag ur protokollet för styrelsemötet
1

Rapport från OR-mötet med 4H och Skog&Ungdom (FSU) i oktober 2016
-Delar av fasaden på fastigheten behöver repareras.
-Medlemsregistret fungerar fortfarande inte enligt överenskommelse
-Fonden för renovering av fastigheten ska ses över – ex vis för byte av fönster
-Kollektivavtalet behöver redaktionell förändring
-Verksamheterna inom 4H, JUF och FSU redovisades.
-Klöverbladet kommer att förändras och inte skickas ut i tidningsform framöver.
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Diskussioner med Brukshästkommitteen angående:
-att ”Bruks SM” i Dalarna första veckan i september planeras
-diskussion fördes om att skapa ungdomsklasser i Bruksridning
-diskussion om tävlande i ”Bruks DM” som inte startar med häst utan annat hovdjur.
-även Brukskommiteen tog upp problemen med ett dåligt fungerande medlemsregistret
-att kommiteen har personer som bör få förtjänsttecken.
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Diskussion med Riksplöjkommitteen angående:
-Veterantraktorkommiteen bör kompletteras eller läggas in under ordinarie
riksplöjkommitee.
-Kommitteen tittar på möjligheten att få till en klass med ”nyare” veterantraktorer så att
man kan få med ett större antal startande.
-Arrangemanget och slutresultatet för plöj SM i Kil är positivt och var bra arrangerat
-Plöj SM 2017 har ännu inte någon namngiven gård med det finns alternativ i södra
Sverige

4

Praktikantverksamheten:
Paula och Johanna rapporterade om praktikantverksamheten. Styrelsen har en
kommittee som tar kontakt med Praktikantvärdarna för att knyta ihop erfarenheter
mellan värdar, JUF och praktikanter.
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100-årskommiteén har Britta från JUF som sammankallande och hon har kallat till möte i
den gruppen, som har deltagare från oss samt 4H o FSU. De har ett tänkbart upplägg som
styrelsen ställer sig bakom.
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Styrelsen diskuterade möjligheten att skapa en kontakt i varje distrikt som kan lägga in
information i en Facebookgrupp. Utifrån den informationen och andra vägar kan vi sedan
skapa ett informationsblad till medlemmarna i stället för Klöverbladet.
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Styrelsen ställer sig positiv till att Ringarums JUF anordnar årsstämman under andra
vecka i juli 2016
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Styrelsen informerades om hur jobbet med Släktgårdarna fortskrider. Fram till 31/12-16
kan man fortfarande ansöka om certifikat för att bli en registrerad släktgård. Kansliet
lägger idag in materialet i en databas.
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Styrelsen skjuter på beslutet om att skapa en APP för att administrera tävlingar och
annat. I dagsläget medför det allt stora kostnader.

10 Styrelsen informerades om projektet ”Unga JUF” där avtal slutits med Emma som
kommer att jobba med projektet tillsammans med Johanna.
11 Nästa möte bokades till januari 2017.

Vid protokollet

Börje Andersson, ordförande förbundsstyrelsen

