
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2016-01-21 19:00, Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Åsa Englund, Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, 

Mikael Henningsson 

 

1. Karin öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Christel 

 

4. IT status 

Gamla terminsprogram har lagts upp på hemsidan och kan fungera som ide´ bank när 

nya äventyr skall planeras. Nästa steg i uppbyggnad av den nya hemsidan är att 

publicera mer material till ledarna. Detta planeras att vara färdigställt under februari. 

 

5. Status förstahjälpen utbildning för ledare  

Ej helt färdigställt vem som kan leda aktiviteten. Vi siktar fortfarande att kunna 

genomföra utbildningen i Mars men det måste först fastställas vem (helst två) som 

kan hjälpa till att hålla utbildningen. 

 

6. Ledarjackor         

Friluftsfrämjandets jackor är tyvärr väldigt dyra. Lokalavdelningarna i Malmö och 

Lund har köpt in egna jackor och satt tryck på dessa. Vi kommer be att få titta på 

deras jackor för att avgöra om det kan vara ett alternativ att köpa in från samma 

leverantör. Tanken är att jackor delas ut vid årsmötet eller så görs beställning på 

detta möte och i sådana fall kommer det finnas möjlighet att pröva olika storlekar. 

 

7. Ledarutbildningar 2016.  

Mulle ledare har aviserat intresse av att gå utbildning denna termin.  

Intressant kurs är fortbildning i friluftsteknik, 2 dagar i mitten av Maj i Skäralid. Det 

finns även bra kurs i paddling. Karin kommer avisera mer info om dessa kurser.  



 

 

8. Föreningsaktiviteter 2016: skall vi anordna några föreningsaktiviteter utöver det som 

sker i grupperna i år? 

Förslag som diskuterades: 

 Event till Halloween. Mörkervandring där äldsta Lufsar gruppen har chans att 

tjäna lite pengar till resan. 

 Cykelorientering. Ett visst antal kontroller så är man med i lotteri av typ cykel. 

Priset skulle i så fall delas ut på Genarpsdagarna. 

 Anordna ”Lunch vid Vattenmöllan” (förbokning i så fall ett måste). 

 

9. Inför årsmötet, lediga styrelseposter, kandidater, övriga förberedelser mm. 

Åsa och Michaels uppdrag går ut och de båda aviserar att sluta sina styrelseuppdrag. 

Karin tänker sig att fortsätta ett år till (ordförande rollen är på ett år). Alla 

styrelsemedlemmar kollar med ledarna om huruvida någon är intresserad av att ingå 

i styrelsearbetet. Fredrik håller i protokollet under årsmötet. Utskick om kallelse till 

årsmötet kommer göras 4 veckor innan mötet till alla medlemmar. Verksamhetsplan 

kommer att presenteras på hemsidan i god tid innan mötet. 

 

10. Övriga frågor 

Fjälledar möte hålls 4/2 i Skrylle. 

Vi aviserar att införa en avgift 50kr/termin till lokalföreningen Knytte  - Lufsarna samt 

MTB. Mer info kommer att förmedlas på årsmötet. 

Det finns möjlighet att känna lite pengar på att marknadsföra köp av ull kläder 

(Ullmax) såsom funktionskläder och strumpor, detta genom att förmedla reklam 

genom hemsidan. Fredrik undersöker vidare vad detta skulle innebära.  

Christel har satt ihop ett ”års schema” som kan delas ut när ledarna träffas och 

kommer också att läggas upp på hemsidan. 

 

11. Nästa möte: 18 Feb 

 

12. Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

Fredrik Lago 2016-02- 08   Christel Meijerhöffer 2015-02-08 

 


