
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2016-08-25 19:00, Skogen 

Närvarande: Karin Berg, Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, Napoleon 

Truedsson, Christian Grandi, Mats Hjerthén 

 

1. Karin öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Christel 

4. Kullalägret, status 

a. Sista planeringsmötet hölls 21/8.  

b. 89 st deltagare är anmälda 

c. 7 TVM’are är anmälda 

d. Nyhet kommer läggas upp på hemsidan om kommande läger 

5. Genarpsdagarna status 

a. ”Lufsare 02” ansvarar för årets pannkaksbakning 

b. Spel hyrs in av region syd. 

6. Läget i verksamheten inför terminsstart Ht 2016 

a. Strövare 08: 16 st barn. Tar inte in fler barn till gruppen.  

b. 2 Knytte grupper 

c. Ny Mullegrupp är i uppstarts fas (före detta knytte grupp). Ett par nya ledare 

har anslutit. 



d. MTB: Antonio lämnar som ledare. Möjligtvis kommer det startas upp en MTB 

grupp för större barn (9-11 år). 3 nya ledare har anslutit. 

e. Äventyrliga familjen: Tykarpsgrottan besöktes 20/8 med totalt 27 deltagare. 

f. Lufsare 03: Planering gjord för terminsaktiviteterna plus julgransförsäljning.  

g. Lufsare 04/05: Tappat två deltagare. Kommer denna termin börja med 

paddling. Håller i Kullalägret. 

h. Tipsrundan. Ny talang som har erfarenhet av att skapa frågor har anslutit. 

7. Ungdomsverksamhet – TVM 

a. Invigning av ”Lufsare 02” var planerad att ske tillsammans med TVM i  Lund 

men krockade med Kullalägret. Halva gruppen ”Lufsare 02”ser ut att fortsätta 

till TVM. Gruppen har planerat att lägga upp strategi för aktiviteter och 

schema. Ledarna kommer vara behjälpliga i bakgrunden. Oklart hur invigning 

ska genomföras. 

8. Kul på hjul uppföljning 

a. 20 st var anmälda men bara 6 st slutförde. Aktiviteten var uppskattad men 

deltagare deklarerade att tiden inte riktigt räckte till och att vissa därför inte 

slutförde.  Möjligtvis skall man lägga till 1-2 veckor i september. 

9. Ledarträff i höst 

a. Diskussion om att försöka ha en träff den 13/11. Fortsatt diskussion kommer 

att hållas av ledarna på Kullalägret. 

10. Övriga frågor 

a. Det finns ”idébank” som man kan använda till terminsplanering på 

Friluftsfrämjandets hemsida. 



b. Ledarbrevet hade inte gått ut till alla men det har visats sig att alla inte är med 

i vår lokalförening. Det uppmanas att alla ledare frågar och kontrollerar så att 

alla är medlemmar (kontrollera registret eller medhavt medlemskort) 

11. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet    Justeras 

Fredrik Lago 2016-09- 20   Christel Meijerhöffer, 2016-09-20 


