
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2015-09-24 19:00, Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Åsa Englund, Mikael Heningsson, Fredrik Lago, 

Christel Meijerhöffer, Mattias Ek 

 

1. Karin öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av mötessekreterare och Justerare, Fredrik och Mattias  

 

4. Genarpsdagarna utvärdering: 

Den traditionella aktiviteten med matlagning och försäljning av pannkakor gick bra 

men det var in i det sista oklart hur bemanningsschemat skulle se ut. Det såldes 

pannkakor för över 2000:-. Det är bra att vi är representerade på Genarpsdagarna 

även om det är svårt att se en direkt koppling till medlemsrekrytering. En möjlighet 

till nästa år är att försöka få med andra ledare på aktiviteten än bara styrelse-

medlemmar. 

 

5. Kullalägret utvärdering 

Lägret blev i stort lyckat även om det blev en väldigt regnig helg. En förbättringspunkt 

till nästa år är att göra det mer tydligt när och hur lägret avslutas på söndag 

förmiddag . Därför adderas en ”avslutningsansvarig” på checklistan. Det finns en risk 

att stugan säljs till nästa år och detta kan rendera att vi får byta lägerplats framöver. 

 

6. Hemsidan status och planer framåt inklusive medlemsregister: 

Nästa steg i uppbyggnad av hemsidan är att lägga in mer info och material till 

ledarna. Ambitionen är att ”aktivitetsfunktionen” skall aktiveras nästa termin. 

Vi kommer skicka ut info om att alla genarpsmedlemmar skall uppdatera sina profiler 

när de loggat in på hemsidan, (adress uppgifter). Först till ledarna som sedan ska 

skicka vidare till deras medlemmar. Christel sammanfattar ett email som kan 



användas som mall för utskicket.  

 

7. Tipsrundan och bod: 

Stugan är utställd och diskuterad med markägaren. Logga mm skall sättas upp på 

boden. Möjligtvis bör vi sätta upp en skylt att boden inte innehåller några värdesaker. 

Finns möjligheter att ha viss utrustning i boden såsom håvar mm, men vi väntar ett år 

för att se hur utsatt boden är för skadegörelse mm.   

 

8. TVM status och invigning: 

Invigning med ny grupp (01) planeras och kommer möjligtvis ske tillsammans med 

annan lokal grupp.  

 

9. Ekonomi status och ledarutbildningar: 

Kullalägret är inte helt summerat men har ekonomiskt har det gått plus. Det kommer 

ansökas stipendier under hösten . Sammanställning av ekonomin kommer göras till 

oktobermötet. 

 

10. Förstahjälpen utbildning för ledare: 

Utbildning i första hjälpen finns tillgänglig och är uppbyggd som en förebyggande risk 

analys, vad skall barnen tänka på vid eld etc. En idé är att bjuda in till en 

sammankonst för alla ledare någon gång jan/feb -16 för gemensam utbildning i detta 

ämne. Mattias kommer samordna denna aktivitet. Ambitionen är att minst en ledare 

från varje grupp skall medverka. 

 

11. Halloween/allhelgonavandring: 

Karin skall undersöka om Lufsare 02 är intresserade av att hålla i en spökrunda och i 

och med detta ha möjlighet att tjäna pengar till kommande fjällresan. Styrelsen 

kommer bidra med hjälp om aktiviteten blir av.  

 

 

12. Övriga frågor 

a) ”Hitta vilse” kurs från civilförsvaret kommer hållas i 11 oktober (200:-) Utskick till 

ledare i de yngre grupperna + MTB om de kan vara intresserade av att gå kurs och 

sedan finns möjlighet att intern utbilda fler ledare. Karin skickar info till ledarna i 

Mulle o och MTB.  

 

b) Lunds kommun har bjudit in till möte om ”Mountain Bike” stigarna och detta 

kommer hållas måndag 5 oktober i Medborgarhuset. Markägarna medverkar 

tillsammans med cykelklubbar och andra intressenter.  

 

c) Knyttegruppen har för närvarande över 20 barn 4 ledare. Fler barn står i kö.  



d) Strövare 08 gruppen har 17 barn och Christel och Anneli letar extra ledare. 

 

e) MTB sektionen består idag av 22 st barn och 6 ledare. I dagsläget är man uppdelad 

i 3 grupper och man kommer undersöka om det är möjligt att skapa ytterligare en 

”vuxengrupp” som cyklar samtidigt som barnen är ute. 

 

 

13. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

Fredrik Lago 2015-10-04    Mattias Ek 2015-10-06 

 


