
 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2017-08-31 
Vattenmöllan, kl 19:00 
Närvarande: Karin Berg, Mats Hjerthén, Christian Grandi, Christel Meijerhöffer, Napoleon 
Truedsson, Linda Müller, Fredrik Lago 
 

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 Christel Meijerhöffer till justerare. 
 

4. Fjällresan med Lufsare -03 
Fredrik Lago berättade om resan. Reseberättelse finns som PDF och läggs ut på 
hemsidan. 
Positiv erfarenhet av fjälledaren. Tillförde lokalkännedom och kompetens som bidrog 
till upplevelsen för gruppen. 
Hade behövt ytterligare ett fjälltält. Nu användes en av ledarnas privata. 
 

5. Kullaläger uppföljning 
Ekonomiska resultatet är något negativt för lägret,ca -200 kr. 
Ca 20 st mindre deltagare än tidigare, till stor del beroende på att en grupp inte 
informerat i tid.  
Vi behöver säkerställa att alla grupper har förstått vad som gäller och skickar ut 
inbjudan till alla barn i god tid.  

 
6. Genarpsdagarna uppföljning 

Det blev styrelsen som fick ta ansvar då lufsare -03 inte hade möjlighet. Den nya 
pannan användes istället för spisen att laga krabbelurer på. Resultat: 2500 kr. 
 

7. Ledarbrev 
Har Christel skickat ut i augusti. Napoleon lägger upp på hemsidan. 
 



Till nästa ledarbrev: 
Förrådet uppmärkt med skyltar. 
Hur fungerar kösystemet? 
Vilka forum finns för ledare? 
 

8. Knytte/Mullegrupper status 
Vi fick fler intresserade än vad vi kan ta emot. 10 knyttebarn på kö.  
Kön till Mulle -11 (fem-sex) är tömd, gruppen utökad.  
 

9. TVM invigning 
Förslag på invigning 15-16/9. TVM -02 är inte intresserade. De vill behålla den gamla 
gruppen. 
Utmaning att ha direktkontakt med ungdomarna, information går via föräldrarna. 
Behöver etablera detta under sista lufsaråret. Bör också ha aktiviteter under sista 
lufsaråret där TVM presenterar sin verksamhet. Ha träff med lufsargruppen efter 
fjällresan innan invigning. 
Det finns inget självändamål med invigningen. Om ungdomarna väljer att fortsätta sitt 
friluftsliv i samma grupp som tidigare eller om de vill söka sig till andra TVMare är 
underordnat, fortsätter de med friluftslivet i någon form är det bara positivt. 
 

10. Uppföljning från mötena i maj, juni 
Det blev ingen sommaraktivitet tillsammans med kommunen. Svårt att få planering 
på plats tillsammans med kommunen. 
 
Joakim från regionen kommer på nästa möte. Punkter att ta upp: 
Info från regionens möten när vi inte kan komma. 
Våra erfarenheter kring fjälledare. 
Statliga bidrag. 
Problem att nå ledare som valt att inte få utskick. 
TVM, hur behålla ungdomarna och hur ordna TVM invigning? 
 
Napoleon skapar Facebook-grupp med syftet att dela erfarenheter, tips, ställa frågor 
etc. 
 

11. Läget i verksamheten 
Strövare -08 startar 1/9 
MTB startar 10/9. 
MTB-tjejer startade förra veckan. Full grupp. 
Lufsare -04/05 drar igång. Planerar för granförsäljning. Finns plats för fler barn. 
Tipsrundan startar 3/9. 

 
12. Övriga frågor 

Det har blivit vanligt att skolor profilerar sig mot olika sporter. Finns förutsättningar för 
skolorna i Genarp att profilera sig mot friluftsliv/mountainbike etc. och hur skulle vi 
kunna bidra till detta? Diskutera detta med Joakim nästa gång. 
 



Helene skickar in ansökan till bidrag från Craafordska stiftelsen för ytterligare två 
fjälltält och fyra gasolbrännare. 
 

13. Mötet avslutas 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Napoleon Truedsson 2017-08-31 Christel Meijerhöffer 2017-08-31 


