
 

 

 
 
Hej ledare och funktionärer i Friluftsfrämjandet Genarp!  
 
Även i år har vi haft tidigt besök av tomten! Vi i styrelsen har 
varit aktiva och skickat önskelistor till olika stiftelser och fonder 
vilket gett resultat i form av budgetförstärkning med drygt 
40 000:- Vi har också ordnat nya aktiviteter i form av Kul på hjul 
och Mörkerrunda som inte bara gett upplevelser till deltagarna 
utan klirr i kassan med ca 7000:- Pengarna kommer att gå till 
ledarutbildningar, profilkläder och vårt 40-års jubileum 2017. 
 
De flesta grupper har nu avslutat sina träffar för hösten och då 

är det tid att rapportera in närvaro för 2016. Skicka in 

bifogad blankett till Mats Hjertén  mats.hjerthen@telia.com 
ifylld enligt medföljande instruktion. Senast den 15/1!!! 
 
Inför nästa termin har vi litet nyheter som berör samtliga 
grupper. Korvgrillning på Tipsrundan är uppskattad av många 
och en viktig inkomst för föreningen. För att bedriva detta 
behöver vi hjälp av samtliga grupper en gång per år. I grupperna 
får ni själva bestämma hur ni löser det med föräldrar, barn eller 
ledare. Mer information kommer. 
 
Terminsavgifter: Vi har från och med i höst infört en 
deltagaravgift som går till föreningen på 50:- per barn och 
termin. Då vi haft en stor variation mellan grupperna vill vi också 
styra upp den avgift som gruppen använder för egen 
verksamhet. Vi inför också avgift för Knytte från och med i vår. 
 
Avgifter: 
Knytte och Mulle 100:- varav 50:- till föreningen 
Strövare och Lufsare 150:- varav 50:- till föreningen. Separata 
lägeravgifter kan tillkomma 
MTB 150:- varav 50:- till föreningen. 
Använd gruppens avgifter till presenningar, T-sprit, enklare, 
förbrukningsmaterial, körersättning till ledarna, bjud grupperna 
på krabbelurer, korv etc. Spara för framtida utgifter. Känner ni 
att ni inte gör av med pengarna skänk dem till föreningen. 
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Från och med januari är Christian Grandi ny Materialförvaltare. 
Kontakta Christian för utlämning av nycklar till förrådet, visning, 
bokningssystem eller frågor om vårt material. 
Christian.grandi@romele.com 
 
Vi har inte heller i år någon valberedning inför årsmötet 2017. 
Styrelsen fungerar som valberedning. Vill någon engagera sig i 
valberedningen eller ställa upp som kandidat till styrelsen hör av 
er till någon i den sittande styrelsen. 
 
Viktiga datum som ni kan kryssa för i almanackan och ha i 
åtanke då ni planerar era grupp-program för våren 2017: 

15/3 Årsmöte i Kyrkstugan 
5/4 kl. 19 Ledarträff och städning i 

förrådet 
30/4 Valborg Fackeltåg från Konsum till 

Valborgsfirandet vid 
Vattenmöllan. Alla är 
välkomna, Strövare och äldre 
går med facklor 

7/5 Vår lokalavdelning fyller 40 år. 
Vi firar detta med föreningen 
och Genarpsborna.  

 
Glöm inte att besöka vår hemsida då och då. 
www.friluftsframjandet.se/genarp. Där kan ni läsa protokollen 
från våra styrelsemöten. Har ni förslag eller idéer ni vill att vi tar 
upp så hittar ni också kontaktuppgifter till oss där. 
Om ni skickar in gruppernas program för vårterminen till Fredrik 
Lago Fredrik.lago@icloud.com kommer de också att gå att hitta 
på hemsidan.  
 
Ledarbrevet ligger på hemsidan tillsammans med tidigare 
ledarbrev om du skulle tappa bort det. 
 
Vi i styrelsen vill tacka för era insatser och önska er alla 

Gott Nytt År! 
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