
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2016-04-14 19:00, Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, Napoleon 

Truedsson, Christian Grandi, Mats Hjerthén 

 

1. Karin öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Napoleon 

4. Valborg 

a. Oklart hur eldningen går till. Napoleon kontaktar Linda för att kontrollera hur 

eldningen fungerar. 

b. Förslag är att Strövare 06 håller i fackeltåget 

c. Lägg ut information på hemsidan och facebook 

5. Kullalägret 

a. Christian Grandi’s grupp tar ansvaret för planeringen och tillkallar till 

planeringsmöten. Planerat är att hålla ett möte innan sommaren och ett 

efter.   

6. Status första hjälpen utbildning för ledare 

a. 10 ledare är anmälda 

b. Karin skickar ut påminnelse 

c. Christel förbereder ledarenkät  



7. Status Ullmax 

a. Vi har inte ambition att vara aktiva säljare men det vore bra om vi kunde ha 

en försäljningslänk på hemsidan. Fredrik kontrollerar hur detta fungerar.  

10 Inköp och försäljning av tält 

a. Fem tält av märket Hillerberg har köpts in. Förutom dessa nya har vi nu 

också fem gamla fjälltält av typen Fjällräven och Haglövs.  

b. Christel och Mats undersöker hur mycket vi kan eventuellt kan få för de 

äldsta tälten vid eventuell försäljning och i så fall vilken försäljningskanal 

vi skall använda, genom vår lokalförening eller tex via blocket.  

11 Säkerhet inför fjällresa 

a. Christel har kontaktat region syd för att kontrollera vad som gäller med 

nya regelverk för organiserade fjällresor. Det är deklarerat att man måste 

ha minst en ledare som är certifierade med på en fjälltur från och med 

maj 2017. För att bli certifierad krävs en veckas kurs. Sådan kurs kostar 

6500:-  och man skall ha vandrat i fjällen ett par ggr innan man kan gå en 

utbildningen.  De nya reglerna är bestämda av regeringen. 

b.  Christel och ”Lufsare 03” kommer att försöka skapa sig en tydligare roll 

vad detta kommer innebära praktiskt för framtida fjällresor 

(avslutningsresor med Lufsarna). Kontakt kommer att tas med andra 

lokalföreningar för att diskutera hur man agerar i dessa föreningar.  

12 Terminsmaterial till grupperna  

a. Oklart hur det fungerar med märken. Napoleon kollar med Linda 

13 Läget i verksamheten 



a. Äventyrliga familjen är i gång! I juni ska är det aktivitet på Kullen. 

b. MTB gruppen är igång för terminen. 

c. Lufsare 03 har aktiviteter för att förbereda nästa års fjällresa och kommer 

ha ett längre paddlingsläger i juni. 

d. Lufsare02 har aktiviteter som förberedelse till årets fjällresa men har 

också ett kanotläger. 

e. Lufsare 04/05 kommer att ha en cykeltur och planerar för ett läger i maj 

vid Kullatorpet. 

f. Tipsrundan är igång. Niondeklasshjälper till och säljer korv. 

14 Övriga frågor 

a. Fotografering av styrelsen 

15 Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

Fredrik Lago 2016-05- 08   Napoleon 2015-05-08 

 


