Hej ledare i Friluftsfrämjandet Genarp!
Nu närmar vi oss en ny termin med Kullaläger och nya program i våra

I våras firade vi lokalavdelningen som fyllde 40 år, med stationer där
medlemmar & deras familjer kunde prova på olika aktiviteter och även
äta wokad mat. Woken/paellapannan har vi dessutom köpt till
föreningen.
Halva styrelsen förnyades vid årsmötet i mars och vi har haft tre möten i
vår. Vi består nu av:
Ordförande: Karin Berg
Vice ordförande: Mats Hjerthén
Sekreterare/Hemsida: Napoleon Truedsson
Kassör: Christel Meijerhöffer (ledare Strövare-08, MTB barn)
Ledamot och Materialansvarig: Christian Grandi (ledare Lufsare 04/05)
Ledamot: Linda Muller (ledare Strövare 08)
Ledamot: Helene Hansson (ledare Lufsare-04/05)
Suppleant: Christian Lagerblad (ledare MTB-barn)
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grupper. I sommar har vi också haft fjällresa för Lufsare-03 samt Kul på
hjul & fötter- skattjakt runt Genarp.

Att tänka på inför terminsstarten:
1. NYTT!! Skicka in ett utdrag ur Belastningsregistret. I enlighet med
många andra lokalavdelningar och föreningar vill även vi få in ett
utdrag ur belastningsregistret. Det kommer att kollas av Karin
Berg och därefter returneras till er. Ingen annan kommer att se
brevet.
a. Gå in på https://polisen.se/Service/Belastningsregistretbegar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/
b. Välj om du vill fylla i digitalt, eller skriva ut blanketten.
Skriv under och följ anvisningar för vart den ska skickas.
c. När du fått brevet, lämna den till Karin Berg oöppnat.
2. Betala in aktivitetsavgiften (alla grupper från och med Mulle) på
50:- per termin och barn, senast den 30/9. Bg 855-0949. Avgiften
kommer framför allt att gå till materialinköp och
ledarutbildningar.
3. Skicka in era program till Napoleon
napoleon.truedsson@gmail.com så att de kan publiceras på
hemsidan. Detta har tre syften:
 deltagarna kan hämta programmet när som helst



programmen arkiveras/används som inspiration av andra
grupper
vi visar upp vår verksamhet

4. Se också till att kontaktuppgifterna till ledarna stämmer på
hemsidan.
5. Kom ihåg att vi säljer Ullmax funktionskläderkläder för uteliv och
träning. Gör gärna reklam för detta i era terminsprogram. När
man handlar via länken på vår hemsida får vår förening ett
bidrag.
I vår har vi fått ytterligare bidrag som gått/ska gå till fjällguide (som
numera krävs när man vandrar i fjällen) och till inköp av material barnen
kan låna inför övernattningar (sovsäck, liggunderlag och ryggsäck).
Ni vet väl att som ledare kan ni låna utrustningen som finns i förrådet –
även privat. Man kan inte förboka, men är det ingen grupp som behöver
materialet så kan man kolla med Christian Grandi om det är ledigt
samma vecka. Vill man boka till gruppen bokar man utrustningen på
boka.se och loggar in med de uppgifter man tidigare fått. Har man inget
inlogg, kontakta Christian.
Här kommer några datum som kan vara bra att ha i minnet då ni
planerar era program för hösten 2017:

Jubileumslägret 18-20 augusti Kullaläger; för Mulle och
upp till Vuxenmulle.
26 augusti
Genarpsdagarna.
Föreningen visar upp sig och
säljer pannkakor.
Ledarträff. Mer info kommer

15 oktober kl. 10.30-12.30
??28 oktober. Innan höstlovet Mörkervandring
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Äventyrliga Familjen läggs på is då det varit bristande intresse från
familjer och någon som kan hjälpa till som ledare.
Det kommer startas upp en Tjej-MTB för kvinnor som vill ut och cykla i
naturen. Fokus är på naturupplevelse och en Go Tur och inte snabbt &
långt. Håll ögonen öppna för datum på hemsidan.

Ha en fin höst med många stunder i naturen. Låt äventyret
börja! /Styrelsen

