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Deltagare: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin,
Annika Berntsson, Anders Hallgren, suppleanterna Ulrica Briving Samuelsson och Håkan Dahlin samt
Solveig Gyring, kansliet
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§ 45

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 46

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet valdes Ninni Ericsson.

§ 47

Fastställande av dagordning
Ett ärende fanns på dagordningen, Working Camp 2015.

§ 48

Working Camp 2015
Under försommaren 2014 bokade LRK anläggningen Älggårdsberget vid Bispgården i
Ragunda kommun i Jämtland för Working Camp 2015. Bekräftelse på bokningen inkom i
början av juli. I början av detta år fick styrelsen av en tillfällighet kännedom om att
Älggårdsberget med största sannolikhet inom den närmaste tiden kommer att hyras av
Migrationsverket för att användas som flyktingförläggning. Under ett par veckors tid har
arbetsgruppen för Campen försökt få fram ett ordentligt besked från ledningen för
Älggårdsberget men det har först nu i dagarna stått klart att vi inte kommer att kunna förlägga
året Working Camp till Älggårdsberget.
Styrelsen diskuterade frågan på styrelsemötet den 17-18 januari och beslöt då att avskriva
Älggårdsberget och att undersöka andra liknande anläggningar dit vi skulle kunna förlägga
Campen. Ett extra styrelsemöte bestämdes till dagens datum.
Arbetsgruppen för Campen har skyndsamt kontaktat ett stort antal anläggningar, som skulle
kunna vara lämpliga för ändamålet runtom i landet. Annika och Ulrica redovisade resultatet av
dessa kontakter. Det visar sig att så gott som alla lämpliga anläggningar redan är uppbokade
under juli månad. Det enda tänkbara alternativet visade sig vara dyrt och har dessutom
alldeles för få rum tillåtna för hundar, vidare tillkom osäkerhet om intilliggande markers
lämplighet för arrangemanget. Styrelsen var villig att skjuta till mera pengar for Campen, men i
beaktande av övriga brister beslöt styrelsen enhälligt med beklagande att lägga ner Campen
2015 och i stället inrikta sig på att anordna en Working Camp 2016.
Åtgärder som ska vidtas: Ulrica meddelar alla som redan anmält sig till Campen och betalar
tillbaka alla anmälningsavgifter. Vidare kontaktar Ulrica de instruktörer, med vilka avtal redan
har skrivits och avbokar dessa. Annika skickar omedelbart en formell avbokning till
Älggårdsberget. Håkan lägger ut ett meddelande på Facebook-sidan och kontaktar Marita
Björling för information på hemsidan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Protokollet är justerat DE/NE

§ 49

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Monica Damell Modin

Justeras:

Sekreterare

Protokollet är justerat DE/NE
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