
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2015-08-20 19:00, Kyrkstugan 

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. Materialförvaltning: 

a. Sittande Materialförvaltare har avsagt sitt uppdrag under sommaren 

b. Ambition är att hitta ersättare snarast. Diskussion kommer hållas med grupp 

ledarna under Kulla lägret. Rollbeskrivning finns dokumenterad. 

c. Christel startar med att ansvara för bokningssystemet. Fredrik tar kontakt 

med Göran Zaar för att kontrollera att vi har all gammal dokumentation/listor. 

d. Nyklarna till förrådet delas ut till styrelsemedlemmar (Christel, Fredrik, Karin) 

tills ny materialförvaltare har utnämnts. 

e. Utrustning till grupperna: Information om vad respektive grupp skall ha i 

materialväg (såg, yxa etc. ) skall publiceras på hemsidan så att alla ledarna vet 

vad de skall ha för de olika nivåerna (Strövare, Lufsare etc.). Visst nytt 

material behöver kompletteras typ förbandslåda + ”mullesaga” och kommer 

inhandlas. 

 

5. Genarpsdagarna: Lördag 29/8 (09:00-15:00) säljer vi nybakade pannkakor. Två team 

kommer bemanna stationen tillsammans med TVM. Linda inhandlar ingredienser.  

 

6. Hemsidan 

a. Den nya hemsidan är under uppbyggnad och arbetet beräknas vara slutfört i 

september. 



b. Fredrik Lago tar rollen som WebMaster. 

 

7. Tipsrundan: Karin har fått in nya intressenter för att hjälpa till att driva denna 

aktivitet som beräknas att starta i början av september. Mer information kommer 

läggas upp på hemsidan. 

 

8. Kullalägret: Sista planeringsmötet hålls 25/8.  

 

9. TVM-invigning: Samtal förs om invigning skall hållas tillsammans med annan lokal 

grupp. I dagsläget osäkert hur många 01:or som är intresserade. 

 

10. Övriga frågor: 

a.  Det har kommit in önskan om fler ”gren-märken”,  både tygmärken och 

metallmärken. Grupperna får beställa detta av egen kassa. 

b. Utskick till ledarna att de får låna materialet kommer skickas ut 

c. Ansökan om bidrag för tre tält kommer att göras 

d. Undersökning kommer göras om ett av militärtälten skulle kunna säljas 

 

11. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

Fredrik Lago 2015-09-10    Linda Hansson 2015-09-21 

 


