
 

Genarps lokalavdelning 

 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2015-04-09 19:00 Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Mikael Henningsson, Åsa Englund, Linda Hansson, 

Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, Mattias Ek 
 

1. Karin öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av mötessekreterare och Justerare, Fredrik och Mikael 

 

4. Ledamöterna presenterade sig för varandra genom att berätta vilka olika 

erfarenheter de har och haft med Friluftsfrämjandet. Gruppfoto av nya styrelsen togs 

också. 

 

5. Verksamhetsplan 2015: 

a) Utökat samarbete mellan grupperna skall främjas så att man lättare kan 

utbyta erfarenheter av lämpliga aktiviteter till de olika friluftsgrupperna. Som 

en första aktivitet att möjliggöra att alla ledarna känner varandra bättre så 

planeras grill träff under våren (söndag kväll 24 Maj, 17:00), Karin skickar ut 

inbjudan. ”Idé-bank” på hemsidan som support för erfarenhetsutbytet 

diskuterades. 

b) Ett mål för året är att det ska finnas utökad mentor roll för de yngre 

grupperna så att de kommer igång med rätt förutsättningar.   

Allmänt så får Kullalägret anses som ett bra sätt att grupperna träffas och 

utbyter erfarenheter och att de yngre grupperna kan se vad de äldre gör. 

c) MTB och friluftsgrupperna skall försöka ha ökat samarbeta.  

d) Vuxenaktiviteten i Vuxen-mulle har nu stabilt deltagande. 

e) De äldre grupperna (främst TVM) uppmuntras att försöka ha utbyte av 

erfarenheter med andra närliggande lokala grupper. 

 



 

6. Ledarutbildning och budgetöversyn:  

Relativt många (6-7 st.) ledare har hört av sig och ser behov av ledarutbildning 

(Knytte-Mulle, Mulle-Strövare). Detta är fler än vad som planerats men detta 

supportas och prioriteras . Krav är att man skall varit ledare ett år innan man får gå 

kurs. I budgeten är 10000 kr avsatt till kurser men varje kurstillfälle kostar 3000 kr. 

Om alla som visat intresse av kurs fullföljer så är det möjligt det inte köps in tält 

såsom planerats. 

 

7. Läget i verksamheten: 

Pga av begränsad tid flyttades denna punkt till nästkommande möte. 

 

8. Valborg: 

 Linda ansvarar för fackel inköp och fackel tändning. Arbetet samordnas med 

Scouterna. Karin skickar ut info. 

 

9.  Hemsidan och FB: 

Det har tagits backup på gamla hemsidan. Ny plattform är under utveckling men tills 

de nya riklinjerna är kommunicerade hålls uppdatering etc av gamla hemsidan 

begränsad. Facebook sidan anses fungera bra.  

 

10. Övriga frågor: 

a) Vi kommer att bjuda in Henrik Tham till nästa styrelsemöte för att diskutera hur 

skogen används på bästa sätt när det gäller Friluftsfrämjandets aktiviteter. 

b) För årets ”Kulla läger” kommer äldsta Mulle gruppen att bjudas in att även att 

övernatta om intresse finns. 

c) Karin och Christel åker på Riksstämma 23-24 Maj 

d) Christel åker på Våryran 29-31 Maj 

 

11.  Nästa möte: 7 Maj 

 

12. Karin avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

Fredrik Lago 2015-04-18    Mikael Henningsson 2015-04-27 


