
 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2017-06-08 
Nya vindskyddet Risen, kl 18:30 
Närvarande: Karin Berg, Mats Hjerthén, Christian Grandi, Christel Meijerhöffer, Napoleon 
Truedsson, Linda Müller 
 

1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 
3. Val av mötessekreterare och justerare 

Napoleon Truedsson valdes till sekreterare och Mats Hjerthén till justerare. 
 

4. Uppföljning Jubileum och fortsatt firande 
Drygt 100 deltagare. 90 föranmälda. En hel del mat över. Ca 18 500 kr kvar av 
budgeten som kan användas för inköp och t.ex. ledarträff. Vi köper en stor 
paellapanna (sådan som användes på Jubileumet) som födelsedagspresent åt oss 
själva samt mössor till till alla deltagare vid Jubileumslägret (årets Kullaläger).  

 
5. Kullaläger status 

Tema guld och gröna skogar. Förberedelserna går enligt plan. Strövare -08 funderar 
på att gå utan packning. Napoleon kollar när -02 började gå. 

 
6. Sommaraktiviteter i Genarp status 

Många som kan tänka sig att ställa upp. Datum oklara. Kan ev. komma barn även 
från de andra byarna. Vi har skickat in tre förslag till kommunen: vandring, cykel, 
kanot. Vi väntar på svar från kommunen. 

 
7. Fjällresa status och sponsring 

Gruppen vill ha 500 kr per deltagare (totalt 6000 kr) i bidrag från föreningen vilket är 
vad vi brukar bidra med plus bidrag för kostnaden för certifierad fjälledare. Vi har fått 
12 000 kr av Sparbanksstiftelsen Finn för guide och utrustning. Begärda medel 
beviljas.  
Riskanalys och färdplan har lämnats till styrelsen. Styrelsen ber gruppen att 



komplettera med trafik, drunkning och försvinnande. Dessa aspekter har alltid 
kommunen med.  

 
8. Material inköp, paellapanna, bord till tipsrundan, mm. 

Beslut att köpa in följande: 
Paellapanna 2900 kr 
Nytt hopfällbart bord till tipsrundan. Kan användas till Kullaläger och Genarpsdagarna 
etc. Ca 400 kr/st 
Ett lättviktsvindskydd 1395 kr 

 
9. Hemsida status 

Webbetalningar för aktiviteter finns som funktion. Kostar 10 kr per transaktion. Vi ser 
inget behov av detta idag. 
Ledarregistret är uppdaterat. 

 
10. Ledarbrev 

Följande punkter skall ingå i nästa ledarbrev: 
Belastningsregistret 
Datum för nästa ledarträff Söndag 15/10 10:30 - 12:30 
Info om att man kan låna utrustning till sin familj utan att boka i förväg. 
Nya styrelsen 
Vi har fått pengar från Sparbanksstiftelsen Finn 
Förrådet uppmärkt med skyltar. 

 
11. Läget i verksamheten 

De flesta grupper är klara för terminen. MTB har två träffar kvar. Planering av 
fjällresan pågår. 

 
12. Möten i höst 

Kl 19:00 följande datum: 
31/8 
21/9 
19/10 
23/11 
 

13. Övriga frågor 
Riksorganisationen har gått ut med rekommendationen att alla lokalföreningar skall 
begära in utdrag från belastningsregistret från alla barnledare. Information om detta 
finns på hemsidan. Ordföranden får i uppdrag att kontrollera ledarnas registerutdrag. 
 
Förslag till ämne på ledarträff: barn med särskilda behov, bemötande, motverka 
utanförskap, kränkningar, utsatthet, och övergrepp etc. 
 
Dags att besiktiga släpet. Christian Grandi tar detta. 
 
Genarpsdagarna, Lufsare -03 ansvarar för deltagandet. Napoleon informerar 



gruppen. 
Beslutades att bjuda på medlemskap till Micke och Anders som ställt upp och ordnat 
mycket kring tipsrundan. 

 
14. Mötet avslutas 

 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Napoleon Truedsson 2017-06-08 Mats Hjerthén 2017-06-08 


