
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2017-01-26 19:00, Hemma hos ordföranden 

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

Truedsson, Christian Grandi, Mats Hjertén 

 

1. Karin öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Christian 

4. Inför årsmöte 

a. Kandidater 

i. Det finns tre intresserade kandidater till två lediga ledamöters roller. 

En person skulle möjligtvis kunna tillsättas med en suppleant roll. 

b. Resultat 2016 och budget 2017 

i. Resultat för 2016 presenterades  

ii. Budgetförslag för 2017 presenterades och diskuterades 

c. Verksamhetsberättelse 2016 och plan 2017 

i. Målen i verksamhetsplanen för 2016 har till stor del uppnåtts.  Öka 

kommunikationen (två ledarträffar, planeringsmöte inför Kullaläger 

etc)  



Det är numera dubbelt antal som följer facebook.  Rekrytering av 

ledare fungera bra, ledarutbildning mm , etablera aktiviteter för 

familjen. 

ii.  

d. Praktikaliteter 

i. Kallelse ska skickas ut en månad i förväg till alla medlemmar, 

publiceras på hemsidan, och sätts upp på anslagstavlor i byn. 

Preliminär dagordningen sätts samman. – Fredrik 

ii. Förbered protokollet – Fredrik 

iii. Kolla var våra dokument ska publiceras – Karin 

iv. Fika - kaffe 

5. Ledarutbildningar 2017 

a. De som aviserat att gå utbildningar bör anmäla sig omgående för vårens 

program (7 grundutbildningar och 3 kanotutbildningar).  Styrelsen kommer 

att ta kontakt med de grupper som anses ha behov av kurser. 

6. Profilkläder 

a. Prover ska beställas för att kunna visas upp för alla ledare. Beställningen 

kommer att göras av Christian. Ett par datum i v.9 kommer erbjudas ledarna 

där det går att testa de olika alternativen.   

7. Läget i verksamheten, med fjällresa och granförsäljning/insamling 

i. Granförsäljningen och graninsamlingen anses ha fungerat bra. 

Möjligtvis hade det gått att sälja fler rödgranar än vad som köpts in. 

Vid graninsamlingen så försökte man vara extra noga med att åka till 

alla fastigheter i byn för att inte missa någons gran, vissa gator åktes 



till två och tom tre ggr. Någon gran missades dock då den lagts ut lite 

för sent. Informationen om graninsamlingen kanske ska delas ut 

senare mer nära det aktuella datumet än vad som gjordes. 

8. Grillning vid Tipsrundan 

a. Instruktion skrivs av Karin. Karin skickar ut olika aktuella datum till alla olika 

barngrupper. Funkar det inte med tilldelat datum så får man byta 

sinsemellan. 

9. Övriga frågor 

a. Christel köper in nya håvar. 

b. Turprogrammet – Tipsrundan, Äventyrliga familjen och familjepaddlingen är 

med på årets program. Det kommer att läggas upp på hemsidan. 

10. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

Fredrik Lago 2017-02-26    Christian Grandi 2017-02-26 


