
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2015-11-19 19:00, Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Åsa Englund, Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, 

Mattias Ek 

 

1. Karin öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Christel 

 

4. Läget i verksamheten 

 

a. Strövare 08: Gruppen har fått fler deltagare och är nu uppe i 18 barn. En 

förälder har hjälpt ledarna under höstens aktiviteter. Gruppen har fungerat 

bra under hösten och barnen har lärt sig många nya moment. 

 

b. Äventyrliga familjen: Denna nya aktivitetsmodell har testats en gång under 

hösten. Det blev ett begränsat deltagande men aktivitetsformen känns 

lovande och kommer testas mer nästa år. 

 

c. Lufsare 03: Gruppen har avslutat höst terminen. Programmet har innehållet 

aktiviteter såsom paddling i Rönne å, torskfiske i Öresund och matlagning 

med frystorkad mat. Gruppen har 13 barn och 4 ledare. 

 

d. Ny Knytte -12 grupp: Två föräldrar har startat upp en ny Knytte grupp. Anna-

Karin från Lufsare 01 hjälper till som mentor. Gruppen har 11 barn.  

 

e. Tipsrundan – Det har varit en trevlig och lyckad höst. I snitt har det varit över 

80 deltagare per runda! 

 



f. MTB: Gruppen har i höst bestått av ca 15-20 barn per tur (gruppen har 30 

medlemmar). MTB gruppen har totalt 6 ledare. Terminen kommer att avslutas 

med  ” Hitta vilse” och korvgrillning. Vårterminen kommer att starta 

Mars/April 

 

g. Vuxen-Mulle: Gruppen har bla haft aktivitet på Ivön under hösten som var 

mycket lyckad. 

 

h. Lufsare 04/05: Har under hösten varit och testat klättring och besökt Nimis på 

Kullen. 

 

i. Mulle -10: Gruppen består av 12-15 barn 

 

5. Materialförvaltning 

a. Utrustning från sommarens fjälltur håller på att samlas ihop.  

b. Christel fortsätter med samordning ansvar av material förvaltningen. 

c. Ett vindskydd fattas!  Alla ledare uppmanas att kontrollera så att man inte har 

glömt att lämna ett sådant! 

d. ”Lekandes barnens” fond har donerat 15000 :- för inköp av tält. Nya lätta 

fjälltält kommer köpas in.  

 

6. IT status. 

a. Ett par ”aktiviteter” är publicerats på hemsidan som test under hösten. 

Aktivitetsfältet kommer att aktiveras under våren. 

medlemsregister är inte riktigt uppdaterat 

b. Hemsidan kommer kompletteras framöver med mer information till  ledarna 

såsom materialförteckning etc.. 

c. Medlemsregistret är inte riktigt uppdaterat. Uppmaning att alla medlemmar 

skall lägga in sina uppgifter kommer att skickas ut. 

d. Närvarolistor skall in från höst terminen. 

e. Det är ca 150 som följer vår lokala grupps Facebook sida   

f. ”Årsprogram” kommer sammanställas och förmedlas till alla ledare, detta 

gäller gemensamma aktiviteter såsom Valborg och Genarpsdagarna.  

 

7. Status förstahjälpen utbildning för ledare 

a. Fortfarande ej fastställt vem som kan leda denna aktivitet. Styrelsen letar 

vidare. 

  

 

 



8. Status ekonomi 

a. Estimatet är att vi går 15 tusenkronor back detta år pga att vi haft relativt 

mycket ledare på utbildning. Det kommer in pengar från riks i december och 

sedan har vi den samlade bilden av ekonomin. 

 

9. Återkoppling från MTB-träff i Ånnaboda: 

a. 2 dagars årlig träff för MTB-ledare. Gäster medverkande såsom elit-cyklister. 

På programmet diskuterades bla hur en mall för säkerhetsanalys ska tas fram. 

Man väntar på att riks ska bli färdig men en mall så att varje lokalavdelning 

sedan kan utforma sin säkerhetsanalys, tex vilka platser som 

räddningstjänsten kan möta upp om olycka inträffat ute i skogen. Ledarskap 

diskuterades och lokalavdelningen i Genarp har blivit erkänd för sin barn-

verksamhet och används ibland som ett gott exempel.  

 

10. Julfest 

a. Det har hittills varit få anmälda och blir det för få deltagare (mindre än 10 

ledare) så kommer aktiviteten att ställas in. 

 

11. Remiss folder om Häckeberga: 

a. Länsstyrelsen reviderar en folder om naturen kring Genarp. Revideringen 

innehåller tex en uppdatering av alla grillplatser och parkeringsplatser.  

 

12. Övriga frågor 

- 

 

13. Nästa möte: 

Kommande möten är inplanerade 21 Jan, 18 Feb, 10 Mars (Årsmöte!) 

 

14. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet     Justeras 

Fredrik Lago 2015-11- 24   Christel Meijerhöffer 2015-12-04 

 


