
LEDARBREV, mars 2020 
1. Corona 
2. Årsmötet och nya styrelsen 
3. Inköp 2019 /Bidrag 
4. Nya förrådet 
5. Utbildningar 2020 
6. Årsplan, för grupperna 
7. Ledarträff 

 

1. Corona 

Lika bra att inleda brevet med det som är i allas huvuden just nu – Corona viruset. 

Vi i Friluftsfrämjandet Genarp följer rekommendationerna från dels Riksorganisationen och 
Folkhälsomyndigheten. Se nedan vad vår generalsekreterare skriver: 

” Friluftsfrämjandet uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående 
Corona (covid-19). Som organisation följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och 
dagligen, och anpassar löpande vår organisation och verksamhet. Vissa delar av vår verksamhet 
behöver ställas in, medan mycket kan planeras om eller genomföras som planerat. Tack vare att den 
allra största delen av vår verksamhet är organiserat friluftsliv, utomhus, i små grupper och med 
utbildade ledare finns goda förutsättningar att genomföra verksamhet samtidigt som 
Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer (2020-03-17) följs. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett bra verktyg för ”Riskbedömning av evenemang och 
sammankomster med anledning av covid-19” som förtroendevalda och ledare inom 
Friluftsfrämjandet ska följa.” 

Försiktighetsåtgärder att följa i grupperna: 
* Vi tar inte i hand och nöjer oss med ett hej. 
* Drick och ät ur egen medtagen utrustning och dryck/mat. 
* Håll avstånd vid samlingar 
* De som är sjuka skall inte komma. Har man förkylningssymptom stannar man hemma. 

Det är med andra ord viktigt att var och en känner efter själva hur man mår, tvättar händerna noga 
och håller avstånd. 

2.  Vid årsmötet den 5 mars gick vi bland annat genom verksamhetsberättelsen för 2019 och 
tittade på planen för 2020. Styrelsen ser numera ut såhär: 

Ordförande: Napoleon Truedsson 

Vice ordförande: Linda Müller 

Sekreterare: Mats Hjerthén 

Kassör: Christel Meijerhöffer 



Övriga ledamöter: Helene Hansson, Anton Larsson, Therese Omme (nyinvald), Mathias 
Strandberg(nyinvald) och Johan Westerberg (nyinvald). 

3. Under 2019 kunde vi med hjälp av olika fondmedel skicka iväg många ledare på 
utbildningar samt köpa in bl.a 3 SUPar (Stand Up Paddle brädor) till vår verksamhet. 
Ledarkläder köptes in till  Mtb-ledarna. 
 

4. Mycket av styrelsens tid gick 2019 åt till att ordna med ett nytt förråd och flytta all vår 
utrustning och detta arbete har fortsatt under vårvintern. Några har byggt hyllställningar åt 
utrustningen och en del har packat upp och sett över vad som finns. Det finns lite kvar att 
göra men snart kommer ni få se ett snyggt & välorganiserat förråd där vi kan hitta våra saker. 
Längre fram kommer vi ordna en träff i förrådet så alla ledare får se vilket material som finns 
att låna. :-) 
 
 

5. Vi vill naturligtvis fortsätta att utbilda våra ledare. Vi försöker meddela er när det är dags 
för en utbildning – men ni får naturligtvis höra av er om ni hittar en utbildning/fortbildning 
som ni vill gå. Läs mer på https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/ 

• Grundutbildning- Skogsmulle och hans vänner (för Knytte & Mulle) 
• Grundutbildning – Vildmarksäventyr (för Strövare & Lufsare) 
• Byta gren, för er som gått GU i Mulle men ska bli Strövarledare. 
• Kanadensarutbildning, för er som nästa vår är sistaårsStrövare.  

Fortbildningar som finns 2020, i Region Syd: 

• Ätbara växter 
• Introduktion till att paddla kajak – passa på, då det behövs en grundutbildning om du ska 

kunna låna lokalavdelningens kajaker. "#$% 
• Matlagning i det fria. 
• Anpassat ledarskap – en toppenbra utbildning som ger dig extra verktyg för att få alla barn 

att känna sig välkomna i gruppen. 
• Lekfull orientering 

Det finns även några digitala fortbildningar som är bra för din utveckling. Logga in för att läsa mer om 
dem: https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/friluftsakademin/ 

• Värdegrundsutbildningen – den ska alla ledare ha gjort när de började. 
• Barnkonventionen 
• Anpassat ledarskap, en kortare version av den som finns att gå heldag. 
• Allergisäkra äventyr 

Dessa är kostnadsfria och du kan göra dem i lugn och ro, hemma i din egen takt. 

9-11 oktober återkommer UTBLICK som är en fortbildningshelg på Isaberg. En helg där du som ledare 
kan välja bland en massa fortbildningspass – såsom mullelekar, paddling, cykling, första hjälpen, 
bushcraft eller matlagning. De pass som erbjuds beror på vilka ledare de hittar som kan & vill ställa 
upp och hålla fortbildning. https://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/fortbildningshelgisaberg/ 

Är du intresserad av någon utbildning, kontakta christel.meijerhoffer@friluftsframjandet.se 



6. Årsplan, för grupperna. Dessvärre kommer denna plan lite sent, men förhoppningsvis 
känner ni igen den från föregående år. 

o 30 april VALBORG (Strövare-11 håller i det) 
o 5 april. Tipsrundan startar. 

§ Det blir lite justeringar pga coronaviruset dels i hur man hanterar 
papper/penna/pengar samt att det inte blir nån grillning i april. 

o 29 augusti. Krabbelurer på Genarpsdagarna (Lufsare-08, tredjeårslufsare) 
o 11-13 september. Kullaläger. Lufsare-08. (andraårslufsare, vid tiden för planeringen) 
o 24 oktober. Mörkervandring. SistaårsStrövare (Strövare-11) 
o December. Granförsäljning. SistaårsLufsare (blir i år Lufsare-08, då det inte finns en 

grupp) 

 

7. Vi vill ordna en ledarträff men håller lite på datum och vad/var det blir tills vi kommit igenom 
det värsta med coronapandemin.  

 

 

 

 

 

 


