
 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2017-05-04 
Kyrkstugan, kl 19:15 
Närvarande: Karin Berg, Mats Hjerthén, Christian Grandi, Christel Meijerhöffer, Helene 
Hansson, Napoleon Truedsson, Linda Müller 
 

1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 
3. Val av sekreterare 

Napoleon Truedsson valdes till sekreterare. 
 

4. Val av justerare 
Linda Müller valdes till justerare. 
 

5. Uppföljning Valborg 
Fackeltåg strövare tillsammans med scouterna. Fotografering innan avmarch. Inga 
incidenter. Uppskattat bland deltagarna. 

 
6. Jubileumsavstämning 

87 anmälda. Beräknat 130 portioner. Karin ordnar karta över stationer att sätta upp 
på plats. Information/inbjudan inkl. påminnelse har gått ut till alla medlemmar. 
Budgeten ser ut att hålla. Christel och Linda fixar skylt med swishnummer. 
 

7. Kul på hjul 
Christel och Mattias har påbörjat planering. Funderingar kring namnet för att locka 
fler än cyklister. 20 st punkter/kontroller runt om i närområdet. För att få diplom skall 
man ha klarat 10 st. Rekognosering pågår. Perioden kommer att förlängas, från ca 
slutet av maj till september. Marknadsförs via anslag på byn, hemsida och Facebook. 
 

8. Sommaraktiviteter i Genarp 
Kommunen vill anordna aktiviteter i byn under sommaren för barn/ungdomar. Vissa 
dagar skall aktiviteter utgå ifrån badet. Spontant medverkan, skall inte krävas 



föranmälan. Aktiviteter kan vara ett par timmar eller heldag. Kommunen kan ställa 
upp med ledare och t.ex. minibuss, matsäck etc. Kommunens försäkring gäller. 
 
Förslag på aktiviteter: 
Paddling för simkunninga 
Mountainbike 
Grilla korv, krabbelurer. 
 
Karin och Helene tar detta vidare tillsammans med kommunens kontaktperson. 

 
9. Verksamhetsplan 2017 schema 

Arbeta vidare med att förbättra kommunikationen och sammanhållningen inom 
föreningen.  
Ledarbrev, ledarträff. Facebookgrupp för ledare, Napoleon fixar det..  
 
Öka antalet grundutbildade ledare. 
Plan finns. 
 
Behålla barn i grupperna. 
Finns Facebookgrupp för TVM. Är detta rätt kanal? 
Invigning av TVM. Napoleon och Christian drar i detta. Få med ledare 03. 
 
Ta fram en lösning för lufsarnas avslutningsäventyr. 
Måste inte vara en fjälltur. Vi tittar vidare på detta i oktober. 
 
Skapa rutin för fondering 
November 
Kontakt med regionen 
Joakim Andersson ifrån regionstyrelsen har skickat blankett, Karin svarar på denna. 
Mycket fokus på att vi skall använda aktivitetshanteraren. Kolla med regionen hur 
genomföra TVM invigning. Nätverk för olika frågor. Anteckning från möten där vi inte 
kunnat delta. Bjuda hit Joakim på möte till hösten. Stämma av hur hantera nya ledare 
och utdrag från belastningsregistret. 
 

10. Övrigt 
 

a. Lufsare 03 planerar fjälltur till Grövelsjön. Kommer att anlita certifierad 
fjälledare. Riskanalys och färdplan skall skrivas. 

b. Sponsorer och bidrag från fonder 
Hur gör man? Mats behöver stöd. Hur hittar man? Kan vi få stöd och idéer 
från regionen. Helene tar över ansvaret för denna uppgift.Karin, Christel 
skickar tidigare exempel till Helene. Vad vill vi ha pengar till? 
Utbildningar.Gasolbrännare. Fundera till nästa gång. Lokala sponsorer från 
företag i byn. Vad vill de ha i utbyte? 

c. Hur införa policy kring kontroll av belastningsregistret? Vilka förseelser skall vi 
reagera på och neka nya ledare. Ta hjälp från regionen i detta. 



d. Kullalägret 
Lufsare -04/-05 leder planeringen. Stugan går att hyra även av nya ägaren. 
Nytt datum: 18-20/8. 28/5 infomöte. 

 
11. Mötet Avslutas 

 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Napoleon Truedsson 2017-04-06 Linda Müller 2017-04-06 


