
 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2017-04-06 
Sandholmsvägen 11, kl 19:15 
Närvarande: Mats Hjerthén, Christian Grandi, Christel Meijerhöffer, Helene Hansson, 
Napoleon Truedsson 
 

1. Öppnande av mötet 
Vice ordförande öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 
3. Val av sekreterare 

Napoleon Truedsson valdes till sekreterare. 
 

4. Val av justerare 
Helene Hansson valdes till justerare. 
 

5. Jubileumsavstämning 
Mats och Karin från styrelsen plus en representant från varje gren håller i 
planeringen. Möte 19/4. Påminnelse till alla medlemmar måste gå ut innan påsk. 
Mats tar detta med Karin. Sista dag för anmälan är 18/4. 
Mattias har fått ok från markägaren på att vi kan ha aktiviteter kring Vattenmöllan. 
Finns profilmaterial att låna på regionkontoret (flaggor, västar, banderoller). 
 

6. Uppföljning ledarträff 5/4 
Ett släp med skräp samlades ihop. Sortering och organisering av materiel. Sopat och 
städat. Introduktion av vad vi har till nya ledare som inte varit i förrådet tidigare. 
Materialförvaltare Christian uppdaterar förteckningen. 
Utdelning av terminspresenter samt ledarkläder. 
 
Det framkom önskemål om ledarläger. Nästa ledarträff bör fokusera på praktiskt 
utbyte mellan ledare. 

 
7. Rapport från Regionstämman 

Stämman hölls i Karlskrona på Marinmuseum den 1/4. Workshop och guidad 



rundvandring på fm och info från generalsekreteraren Lars Lundström samt stämma 
på em. 
Region Syds verksamhetsplan för 2017 finns på hemsidan. Där nämns bl.a. följande 
aktiviteter/mål som regionen kommer att arbeta med: 
 

a. Starta nätverk för fjälledare inom Region Syd  
b. Stödja utvecklandet och utbildningen inom Fjälledarnormen  
c. Stötta lokalavdelningar i att starta verksamhet för nyanlända, t.ex. med 

Meningsfull väntan 
d. Skapa ett nätverk för ekonomiansvariga/kassör 

 
2017 firar Mulle 60 år och Friluftsfrämjandet 125 år. Kommer mer info och koncept till 
lokalföreningarna kring hur detta kan uppmärksammas. 

 
8. Läget i verksamheten 

 
TVM -02, har haft läger. Planerar för kanotläger i Immeln. Bara -02 som bedriver 
organiserad verksamhet. Hur kan vi få med äldre TVM:are? Kullalägret är en bra 
möjlighet. Skall vi planera en aktivitet för bara TVM? Hur når vi ut till TVM med 
information? 
 
Lufsare -04/-05 har fått en ny medlem men vill bli ännu fler. Är 8 barn. 
 
Strövare -08 har kö. 16 barn i gruppen. 
 
MTB startade i söndags. 27 barn fördelade på tre grupper. 
 
Mulle -10 är 19 barn på fyra ledare. Lite för många. 
 
Tipsrundan kör igång annandag påsk. Mulle -10 står för grillningen första gången. 
 
Äventyrliga Familjen har träff 22/4. Vandring Alunbruket. 

 
9. Kullalägret 

Lufsare -04/-05 leder planeringen. Kollar med nya ägaren av stugan om det är ok att 
använda samma plats. Återkommer med tid för uppstartsmöte. Oäkert nät lägret skall 
hållas då alla ledare i Lufsare -04/-05 inte kan den första helgen i september. 

 
10. Övrigt 

 
a. Önskemål om köp/sälj friluftsvaror på hemsidan. 

Hemsidan är nog inte rätt kanal. Finns inte tillräckligt bra funktionalitet. 
Facebook är nog en bättre kanal men föreningen är inte intresserade att 
administrera medlemmar, d.v.s. öppen grupp är i så fall alternativet. Finns 
intresse att arrangera loppis? 



b. Valborg 
Christel kollar med scouterna om de kan fixa facklor. 
Christel skickar ut information till berörda gruppers ledare. 

c. Den 6 maj ”prova på”  Naturparkour i Skrylle. 14 år och uppåt. Info har gått ut 
till medlemmar. 
 

11. Mötet Avslutas 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Napoleon Truedsson 2017-04-06 Helene Hansson 2017-04-06 


