
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2016-02-18 19:00, Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, Mattias Ek 

 

1. Karin öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Mattias 

 

4. Ledarjackor 

Ambitionen har varit att köpa in jackor till alla ledare under våren och ett antal jackor 

har tagits hem på prov. Slutsatsen är dock att det tyvärr blir för dyrt just nu att köpa 

in jackor till alla, i alla fall om en jacka av god kvalitet ska köpas in. Vi kommer ta upp 

ämnet igen under hösten.  

 

5. Ledarutbildningar 2016 

Efter att gått igenom behov och önskemål gällande ledarutbildningar under 2016 så 

summerar vi 3 utbildningar inom Mulle, 1 utbildning inom Strövare och 6 utbildningar 

inom Lufsare grupperna. 

 

6. Inför årsmötet 

 

a. Lediga styrelseposter och kandidater 

Napoleon Truedsson, Christian Grandi och Mats Hjerthén har tackat ja till att 

ställa upp som styrelseledamöter. Åsa ställer upp som revisor tillsammans 

Per. Vi saknar förslag på revisor suppleant.  

 

b. Verksamhetsberättelse kommer att publiceras den 20/2 på hemsidan. 

 

c. Verksamhets plan är framtagen att publiceras på hemsidan 20/2.  

 



d. Budget: Vi har fått sponsring av Sparbanken på 3000 kr. Budgeten är även 

tänkt att stärkas genom att en aktivitets avgift införs och detta är planerat att 

verkställas under hösten. Vi räknar med att denna aktivitetsavgift skall kosta 

50 kr och räknar vi med100 barn ger detta 5000 kr. Ledarutbildningar ses som 

viktiga och det planerade behovet för året är 10 utbildningar och detta är 

godkänt. Om intäkter och utgifter blir enligt ovan kommer vi gå med 33000 kr 

i förlust. 

e. Lokal under årsmötet blir kyrkstugan 

 

f. Karin inhandlar fika till mötet 

 

7. Status förstahjälpen utbildning för ledare 

Denna aktivitet är fortfarande ej fastställd. 

 

8. Info från ”Träffpunkt” med Region syd 

Det fördes en diskussion om att de jackor som säljs via shopen är för dyra. Man 

diskuterade också möjliga samarbete mellan olika lokala TVM grupper. Andra ämnen 

som diskuterades var aktiviteter såsom parkour, skridskoåkning och klättring som 

koncept för att än mer försöka aktivera våra ungdomar samt fördes diskussion om 

handledning till ”äventyrliga dagen” för barn som skulle behöva extra stimulans och 

för de som kanske inte har så stor erfarenhet av naturen. 

 

9. Terminsmaterial till grupperna 

Ämnet flyttas till näst kommande möte 

 

10. Övriga frågor 

Hemsidan har fått mer material till ledarna. 

Ansvaret för Mountainbike slingorna är inte helt bestämt. Genarp’s styrelse är 

positiva till att MTB gruppen tar ett större ansvar om detta behövs. 

 

11. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet    Justeras 

Fredrik Lago 2016-03- 06   Mattias Ek 2016-03-06 

 


