
 

 

 

 

 

 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2015-01-29 19.00 Kyrkstugan 

Närvarande: Åsa Englund, Ylva Cole, Linda Hansson, Per Gustafsson, Karin Berg 

Adjungerade: Mikael Andersson, Anders Nilsson 

 

1. Per öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Karin och Linda 

4. Tipspromenaderna 

a. Fyra personer fortsätter med arrangemanget av tipsrundan. Ytterligare 4 

personer behövs. Utskick till ledarna i våra grupper för att engagera anhöriga 

till barn och ungdomar. Vi annonserar på FB och eventuellt i byn. Karin driver 

detta. 

b. Vi försöker ordna en fast startstuga då detta underlättar arrangemanget. Mikael 

är i kontakt med kommunen om tillstånd, och planerar byggnation. 

c. De arrangörer som är kvar sedan tidigare påbörjar de aktiviteter som krävs 

inför våren, såsom inköp av startkort, priser mm. Planerad start i slutet av 

mars. 

 

5. Läget i grupperna 

a. Vuxen-mulle har vår programmet ute och startar 8/2. 

b. TVM har köpt tröjor. 

c. L-01 granförsäljningen och insamling gick bra. Under våren fokuserar de på 

vandring för att förbereda sin fjällvandring till sommaren. 

d. Lufsare-03 har flera nya ledare och planerar våren. 

e. Strövare-06 startar om två veckor. 

f. Mulle-08 har haft sin första träff och vårens program är klart. 

6. Årsmötet 

a. Åsa ordnar budget, bokslut och revisionsberättelse 

b. Per skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan  

c. Följande styrelsemedlemmar avslutar sina uppdrag: Ylva Cole, Simon 

Susnjevic och Per Gustafsson. Då ingen valberedning finns arbetar styrelsen på 

att hitta kandidater för att fylla de lediga platserna. 



7. Hemsidan 

a. Flera vårprogram saknas. 

b. Hemsidan håll igång, men utvecklas inte i väntan på den nya plattformen från 

riksorganisationen. 

c. Facebook sidan är igång med bra resultat: 52 personer gillar sidan,16 inlägg 

har publicerats sedan start den 3nov, inlägg om nya MTB slingan har nått över 

>600 personer, Mulle träff i helgen >400, flera övriga inlägg  ~250. 

Fortfarande saknar några grupper skribenter. 

 

8. Övriga frågor 

a. Närvarorapportering komplett för 2014. Åsa rapporterar till kommunen och 

Karin till riks. Vi har anordnat totalt 14278 friluftstimmar!! 

b. Åsa ansöker om bidrag till inköp av nya fjälltält. Om vi får bidrag kan de 

användas säsongen 2016. 

 

9. Nästa möte 26/2, årsmöte 5/3 

10. Per avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

Karin Berg 2015-02-01   Linda Hansson 2015-02-04 

 

 

 

 


