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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 i 

Friluftsfrämjandets lokalavdelning, Genarp. 

 
ÅRSMÖTET avhölls den 5 mars 2015 i Kyrkstugan. På årsmötet avtackades Per Gustafsson, Ylva 

Cole och Simon Susnjevic som lämnade styrelsen.  

 

 STYRELSEN har haft 10 protokollförda möten och bemanningen har under 20115 sett ut som följer: 

 

Ordförande  Karin Berg 

Vice ordförande Mikael Henningsson 

Sekreterare  Fredrik Lago 

Ledamöter  Åsa Englund  

Linda Hansson  

Christel Meijerhöffer 

Mattias Ek 

  

MEDLEMSANTALET 2015-09-30, var enligt centrala förbundets register 318 st, vilket är en liten 

ökning jämfört med 2014. Vi är dock 8:e största lokalavdelning i Region Syd vilket vi är stolta över. 

Föreningen bildades i januari 1977. 

 

LEDARE/FÖRTROENDEVALDA uppgick under hösten till ca 45 personer fördelade inom 

verksamheten. I vanlig ordning vill styrelsen tacka föreningens samtliga ledare för ett bra jobb och 

hälsa de nya varmt välkomna i vår förening.  

 

UNGDOMSVERKSAMHETEN 2015 bestod av följande grupper: 

Grupp 2015 2014 

MTB 3 1 

Knytte 2 1 

Mulle 2 2 

Strövare 2 2 

Lufsare 3 2 

 

Full fart i alla grupper och en avsevärd mängd härliga timmar i naturen har det blivit. Intresset för 

Knytte har ökat markant och de två grupperna har sammanslagt ca 35 barn. MTB för barn har också 

växt kraftigt under året. 

 

Lufsare-01 genomförde i somras en fjällvandring i Jämtlandstriangeln.   

 

TIPSRUNDORNA med nya funktionärer lockade även detta år ut ett stort antal bybor i varierande 

åldrar och är ett viktigt ansikte utåt för föreningen. 16 tillfällen med ett snitt på 80 deltagare per gång 

genomfördes. En ny bod vid Vattenmöllan har underlättat organisationen av rundan. 

  

GRANINSAMLINGEN i januari månad sköttes av Lufsare 01. 

 

FACKELTÅGET på Valborgsmässoafton, genomfördes med uppslutning av Friluftsfrämjarungdomar 

och ledare i samarbete med Genarps Scoutkår.  
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KULLALÄGRET föreningens satsning på gemensamt läger för alla åldrar gick av stapeln 4-6 

september vid Frisksportarstugan i Bilarp. En lyckad helg trots litet grinigt väder. En bra lägerplats, 

god mat och kul program i de fyra elementens tecken. Trivsam samvaro mellan föreningens olika 

grupper både för deltagare och ledare.  

 

GENARPSDAGARNA  28-29/8, TVM med stöd från styrelse  och ledare, gräddade pannkakor på 

föreningens fältspis enligt en god tradition som uppskattas av Genarpsdagarnas besökare.  

 

JULGRANSFÖRSÄLJNINGEN under december månad sköttes av Lufsare -02. Granarna gick åt som 

smör i solsken. Julgransförsäljningen är en god tradition, roligt arbete som uppskattas av alla och 

starkt bidrar till sammanhållningen i gruppen. Dessutom bra förenings-PR på byn. 

 

LEDARTRÄFF hölls i maj med demonstration av Murrika och reflektorugn. Ledare med familjer 

grillade, umgicks, utbytte tips och hade en stunds trevlig samvaro i naturen. 

 

VUXENMULLE har under året haft 8 träffar med ett stadigt gäng och vi ser dem nu som en naturlig 

del av verksamheten. 

 

ÄVENTYRLIGA FAMILJEN en ny verksamhet för hela familjen har testats under 2015 med 1 träff 

då några familjer deltog. Vi fortsätter under 2016 och hoppas locka fler deltagare. 

 

FAMILJEPADDLING med övernattning genomfördes i Höjadalen/Vittsjö i ett samarrangemang med 

Malmö lokalavdelning. 

 

DISTRIKTS- OCH REGIONSSTÄMMAN avhölls den 26/4 i Ronneby. Göran och Bengt deltog å 

Genarps vägnar. 

 

UTBILDNING hela 9 ledare har genomgått utbildning under 2015. Det här är en investering som vi 

hoppas kunna dra nytta av under kommande år. 

 

STYRELSEN har sökta olika bidrag och sponsorer och har fått in totalt ca 35000 sek från Tetra Pak, 

Sparbanken, Lekande barnens fon och Crafoordska stiftelsen. Huvuddelen av dessa pengar kommer att 

gå till nya fjälltält. 

 

HEMSIDAN har under året byggts om i Friluftsfrämjandets nya plattform av Fredrik Lago. 

www.friluftsframjandet.se/genarp Användandet av Facebook bland ledare och följare har ökat stort 

och har blivit ett bra komplement till hemsidan som ett sätt att sprida information snabbt. 

  

 

Genarp 2016-02-20 

 

Styrelsen genom Karin Berg 

http://www.friluftsframjandet.se/genarp

