
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2017-03-02 19:15, Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Mattias Ek, Christel Meijerhöffer, Napoleon 

Truedsson, Christian Grandi, Mats Hjertén 

 

1. Karin öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Christian och Napoleon 

4. Inför årsmöte 

a. Per Gustafsson tillfrågas om att vara ordförande av Karin 

b. Napoleon kan vara sekreterare på årsmötet 

c. Besluta vem som ska representera Genarp på regionens årsmöte 

d. Praktikaliteter 

i. Preliminär dagordningen sätts samman. – Napoleon 

ii. Förbered protokollet – Napoleon 

iii. Kaffe Napoleon, Fika Mats 

iv. Mattias tar med projektor 

v. Dagordning till konstituerande möte 

vi. Förslag på poster, Sekreterare Napoleon, Vice ordförande Mats 

5. Jubileumsavstämning 

a. Fråga om TVM kan ta en station – Napoleon 



b. Förslag på stationer diskuterades, MTB bana, Mulle, Barkbåtstrace 

c. Mattias frågar markägare om ok för att vara vid Vattenmöllan 

d. Matstation, wokkad mat på Muurikka eller grill och pastasallad som förslag 

e. Det saknas fortfarande några stationsansvariga 

6. Elektronisk betalning 

a. 1.5 kr per transaktion för elektronisk betalning via Swish kan ordnas via 

banken. Beslut togs att det var ok att beställa. - Christel 

7. Aktivitetsstödsansökan 

i. Ansökan genomförd av Mats 

ii. Dagen system är tidskrävande att sammanställa, alternativ lösning till 

nästa år hade varit att föredra. 

iii. Diskussion kring rapportering i Riks rapporteringsmodul 

iv. Motion angående att lokalförening ska få ta del av inkomst vid 

rapportering av timmar i Riksmodul skickas in. - Karin 

8. Läget i verksamheten 

a. Lufsare 03 har varit i kontakt med fjälledare inför resan 

b. TVM har planerat 4:a träffar 

c. Äventyrliga familjen har startat för säsongen 

d. MTB har tagit fram en handledning för MTB verksamheten 

e. Tipsrundan startar i slutet av april 

f. Utbildningar bokat för året. Några platser kvar. 

 

9. Övriga frågor 

a. Christel har köpt in nya håvar. 



b. 5 april kl. 19 Ledarträff i förrådet samt utdelning av ledarkläder 

i. Kaffe + Fika –Napoleon  

ii. Utskick –Napoleon 

iii. Christian och Mattias tar med släp 

iv. Märksaker + städsaker, sopsäckar – Christian 

v. Industridammsugare – Karin och Mats 

10. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

Christian Grandi 2017-03-02    Napoleon Truedsson 2017-03-06 


