
 
 
 
    Genarps  lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2017-11-23 
Kyrkstugans källare kl.19 
Närvarande: Christian Grandi, Helene Hansson, Christel Meijerhöffer, Napoleon Truedsson, 
Karin Berg, Mats Hjertén 
 

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 Christel Meijerhöffer till justerare. 
 

4. Status ledarfest 
Jacob Axelsson är bokad. Datum ännu inte spikat men någon fredag i januari. 
Catering planeras. Lokal ännu inte bokad. Christel och Linda fortsätter planeringen. 
 

5. Status Verksamhetsmål ”Skapa en rutin för fondering av pengar till friluftsmaterial” 
Karin har gjort en sammanställning över förväntade livslängder på vår utrustning och 
uppskattade inköpspriser. Uppskattad kostnad per år är 22 000 kr.  

 
6. Försäkringar 

Risken för att vi skulle råka ut för händelse med skada som överstiger beloppet som 
Friluftsfrämjandets försäkring täcker (två basbelopp) bedöms som mycket liten. Vi 
avstår därför från att teckna ytterligare en försäkring. 
 

7. Status motion till riks angående statliga bidrag. 
Det finns ingen direkt koppling mellan antalet rapporterade aktivitetstimmar och de 
bidrag som Friluftsfrämjandet får. Därmed finns inte förutsättningar för den planerade 
motionen om ökat incitamentet för lokalavdelningar att rapportera aktivitetstimmar. Vi 
avstår att motionera. 
 

8. Styrelse 2018 
Då vi saknar valberedning får styrelsen aktivt arbete med att hitta medlemmar som 
vill delta i styrelsearbetet. Informera i ledarbrev och på ledarträffar. Karin avser inte 
att fortsätta som ordförande. 
 

9. Läget i verksamheten 
Vandring i Limhamns kalkbrott. Vuxenmulle är intresserade av detta. Måste dock ske 
med guide vilket kostar pengar. Kan vi få med fler deltagare, kanske någon av 
grupperna? Det finns intresse. Åsa kollar upp pris och antal deltagare. 



 
 
 
    Genarps  lokalavdelning 

Ambition att anordna någon öppen aktivitet med kort varsel i vinter, ex.grillning vid 
Kullalägerplatsen, skridsko på isrink, pulkaåkning etc. 
Avslutning för många av grupperna nu till helgen. 
Julgransförsäljningen påbörjas 3/12. 
 

10. Övriga frågor 
Ledarbrev 
Nästa ledarbrev bör innehålla infon om ledarfest, påminnelse om planering inför 
vårterminen, pengar från craaford till fjällutrustning, intresse av nya 
styrelsemedlemmar. 
 
Medborgarhuset 
Vi stöttar Byalagets initiativ att behålla och vidareutveckla Medborgarhuset. 
 
Google Docs 
Napoleon skapar ett nytt Googlekonto åt Friluftsfrämjandet Genarp och delar ut en 
mapp till styrelsemedlemmarna där vi kan samla och redigera gemensamma 
dokument. 
 
Sponsring 
Sparbanken Skåne är intresserade av att träffas för att diskutera förutsättningarna för 
att sponsra lokalföreningen. Christian Grandi tar detta. 
 
Nästa styrelsemöte möte 25/1, 13/2 2018 
Planera för årsmöte 8/3. 
 

11. Mötet avslutas 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Napoleon Truedsson 2017-11-23 Christel Meijerhöffer 2017-11-23 


