
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2015-06-23 19:00, Granstigen 7 

Närvarande: Karin Berg, Åsa Englund, Linda Hansson, Fredrik Lago, Christel 

Meijerhöffer, Mattias Ek 

 

1. Karin öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av mötessekreterare och Justerare, Fredrik och Linda 

 

4. Status Kullaläger: 

a. Stugan bokad 

b. Planeringsmöte med ledar representanter från alla grupper planerat till 24/6 

c. Tema och stationsplanering kommer att bestämmas och uppgifter och 

ansvarsområde kommer delas ut på mötet 24/6. 

5. Tipsrundan till hösten: 

a. Gruppen som arbetar med tipsrundan önskar mer hjälp för att aktiviteten 

skall fungera tillfredställande. 

b. Diskussion hölls hur/vem som skulle kunna driva aktiviteten vidare men ingen 

lösning kunde fastställas. Det ses inte som en tillfredställande lösning att 

försöka lägga ut ansvaret på ledarna för Mulle-Strövare-Lufsar grupperna. 

Diskussion kring ämnet kommer fortsätta under hösten. 

6. Status ekonomi och ledarutbildning 

a. Det ser ut som att inte alla kommer fullfölja ledarskapsutbildning såsom 

aviserats tidigare under året. Om detta blir fallet så kommer ekonomin 

påverkas positivt.  

b. Karin kommer fråga Tetra Pak om det är möjligt att få in sponsring från 

företaget. 

7. Övriga frågor: 

a. Konceptet ”Äventyrliga familjen” kommer att startas upp och testas under 

hösten. Ambitionen är att även få ut vuxna/föräldrar till mer frilufts 



aktiviteter samt för att få in mer pengar till föreningen. Christel och Mattias 

startar verksamheten i höst. Programmet är inte fastställt med det kan röra 

sig om allt från cykling, geocaching, paddling och liknande. Det kommer göras 

reklam för äventyrliga familjen på hemsidan under hösten. 

b. Christel kommer att gå kanot utbildning i Idre 

c. Den nya portalen för Friluftsfrämjandets hemsida är nu igång startad. Denna 

nya hemsida kommer att uppdateras under sommaren med information om 

vår lokalavdelning. 

 

8. Kommande möte 

a. Följande styrelse datum bokades: 

Torsdag 20/8, 19:00 

Torsdag 24/9, 19:00 

Torsdag 22/10, 19:00 

 

b. Julfest 2015: 

Fredag 27/11, 19:00 

 

 

9. Karin avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

Fredrik Lago 2015-07-05    Linda Hansson 2015-07-10 


