
 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2017-09-21 
Kyrkstugans källare kl.19 
Närvarande: Christian Grandi , Helene Hansson, Christel Meijerhöffer, Napoleon Truedsson, 
Karin Berg 
Gäst Joakim Andersson, styrelsen Region Syd 
 

1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av mötessekreterare och justerare 
Napoleon Truedsson valdes till sekreterare och Christian Grandi till justerare. 
 

4. Diskussion med Joakim från Region Syd kring följande punkter: 
○ Informationskanaler till/från regionen 

Om lokalavdelningar inte kan delta på ex.Träffpunkt, hur får man information 
om vad som avhandlats? 
Följande informationskanaler finns idag: 
Naturbladet 
Facebooksida för Region Syd 
Webben 
 
Kanske en Facebookgrupp för styrelsemedlemmar i Region Syd? 
 

○ Våra erfarenheter från fjälledare 
Positivt med fjälledare från det område som besöks. Bidrar med 
lokalkännedom och kunskaper som kompletterar ordinarie ledare. Detta 
uppskattas av ungdomarna med nyfikenhet. Fjälledaren befann sig inte hela 
tiden med gruppen men hela tiden i närheten. Det upplevdes som tryggt utan 
att vara påträngande. 
Kunde vara intressant med erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningar hur 
fjälledarnormen hanterats, ev. på en Träffpunkt. Regionen har en fjällansvarig 
som kan samordna. 



Hur verifieras att någon som utger sig för att vara fjälledare är certifierad 
enligt korrekt norm? Joakim tar med denna frågan till fjällansvarige Pontus. 
 

○ Statliga bidrag och aktivitetshanteraren 
Det uppmanas hela tiden från Riks att vi skall använda Aktivitetshanteraren 
för att statistiken skall bli korrekt och att denna är grund för bidragen. Men 
lokalföreningarna får ingen del av dessa bidrag. Det saknas incitament för 
lokalföreningar att lägga tid på att administrera Aktivitetshanteraren. Vi skulle 
vilja motionera om att lokalföreningar skall få del av bidragen. Enligt 
stadgarna skall förslag från lokalavdelningar insändas via resp. region med 
dess utlåtande. 
 

○ Ledarregister problem 
Ledare kan välja att inte få utskick från hemsidan. Det betyder att vi måste 
skicka ut information till våra ledare på alternativt sätt. Vore önskvärt om 
ledare inte kunde välja bort att få utskick från sin lokalavdelning. Ta detta i ett 
brev till Karolina och Joakim. Karin tar detta. 
 

○ Samarbete kring TVM och att behålla ungdomar i verksamheten 
Nästan inga lokalavdelningar anordnar egna invigningar utan detta 
samordnas. 
Etablera samverkan med andra sistaårslufsare för att sedan ordna 
gemensam invigning.T.ex. med Veberöd, Sjöbo, Sövde-Blentarp. 
 

○ Hantering av risker för sexuella övergrepp 
Borde ingå i grundutbildningen eller ha som tema på Träffpunkten. 
“Trygga Möten” en utbildning som scouterna tagit fram. 
 

○ Samarbete med skolor 
Projekt Skogshjältarna exempel på samarbete med skola. Kostsamt och 
kanske inte riktigt den inriktning vi tänker. Håller nu på att omarbetas till en 
enklare form. 
“Mulle i förskolan” är i princip en grundutbildning för pedagoger. 
Enligt Joakim skulle ett upplägg kunna vara att skolan betalar 
Friluftsfrämjandet som i sin tur betalar ersättning till ledare som utbildar 
pedagoger.  
 

5. Ledarträff 15/10 
Förslag på innehåll sedan tidigare: 

○ Förslag till ämne på ledarträff: barn med särskilda behov, bemötande, 
motverka utanförskap, kränkningar, utsatthet och övergrepp etc. 

○ Fokusera på praktiskt utbyte mellan ledare. 
Denna gång blir det matlagning på olika stationer med muurikka, stormkök etc. 
Varje matlag får i uppgift att dela med sig av ett bra tips samt något att undvika. 
Informera om köpolicy till grupperna. 



Inbjudan skall innehålla 
Tema matlagning 
Tid/Plats Stora vindskyddet Sandvägens parkering. 
Ta med kåsa 
Påminn om mörkervandring. Intresserade skall anmäla intresse till Christel. 
 
Napoleon och Christian förbereder. 
 

6. Mål behålla ungdomar i verksamheten - arbetsgrupp 
 

7. Övriga frågor 
Mörkervandring 28/10 kl 18. Christel samordnar och delegerar. 
 

8. Mötet avslutas 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Napoleon Truedsson 2017-09-21 Christian Grandi 2017-09-21 


