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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp 2017-10-19 
 
Hos Helene Hansson, Furustigen 8 A kl 19:00 
Närvarande: Christian Grandi , Helene Hansson, Mats Hjertén, Christel Meijerhöffer, Linda Müller, 
Karin Berg 
 

 

1. Öppnande av möte 
Ordförande öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

3. Val av mötessekreterare och justerare 
Helene Hansson valdes till sekreterare och Linda Müller till justerare. 
 

4. Uppföljning diskussion med regionen. 
Vi är öppna för vidare diskussioner angående profilering av skolan mot friluftsprofil. Främst 
kan vi bidra med att utbilda ledare.  
 

5. Ledarträff 15/10 inställd. Hur gör vi framåt? 
För få deltagare, troligtvis tidsbrist hos många. Tror istället på att ha en fest i slutet av januari. 
Bjuda in föreläsare. Förslag på Jakob Axelsson att prata om ormar och öl, ledare strövare -10. 
Även ge  info från styrelsen. Middag med buffé efteråt. Respektive är välkomna. Tema: ÖL 
och ORM och CHILI. Festkommitté förslag Linda och Christel m fl. 
 

6. Mål behålla ungdomar i verksamheten – samlade förslag 
Karin skickar ut förslaget till styrelsen att se över. Ska därefter skickas ut till ledarna via 
mentorer. 
 

7. Budget uppföljning 2017 
Budgeterade intäkter 118 tkr, utfall tom dagens datum ca 117 tkr. Vi väntar några tusen till 
från Riks, kommer i december. Mörkerrundan i oktober genererar också intäkter. 
Kostnaderna ser ut att överstiga intäkterna med några tusen. 
 

8. Verksamhetsmål ”Skapa en rutin för fondering av pengar till friluftsmaterial” 
Karin Berg upprättar en lista över dyrare inventarier som behöver förnyas med tidsatta 
intervall. Förslag på utveckling av nya aktiviteter var SUP (stand up paddle).  
 

9. Läget i verksamheten 
Tjejmountainbike, populärt fulltecknat ca 12 deltagare. Totalt 5 ggr. Fortsätter till våren. 
Barncykling ökat från 3 till 5 grupper det är 50 barn som deltar och kön är nu borta. Strövare 
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08 matlagning gillar barnen så det finns alltid på terminsschemat. Avslutning blir övernattning 
i stuga. 15 deltagande samt 4 barn på kö. Strövare 04/05 ca 7 barn deltar. Haft paddelutflykt på 
Kävlingeån. Granförsäljning till julen. 
Övriga grupper är fulla och har ledare. 
5 nya ledare i barnverksamheten samt 4 till mtb har tillkommit i föreningen. 
Vi ska sätta ihop infomaterial till nya ledare, välkomstmail från ordförande med hänvisning till 
hemsidan. Mössor ska ges ut till nya ledare. Christian hämtar från förrådet och nya ledare ska 
hämta dem där. Står i mailet från ordföranden. 
Tipsrundan har börjat med barnfrågor och deltagandet har ökat markant (från ca 80 till 110 
deltagande). 
 

10. Övriga frågor  
Christian kollar vad det kostar att försäkra lösöret i förrådet. 
Christian kontaktar Sparbanken Skåne för sponsring. 
Helene kontaktar Sparbanken Skåne ang fortsatt användande av Swish gratis. 
Mörkerrundan - planeringen fortskrider och det var möte idag. Allt under kontroll. Karin 
skickar ut påminnelse till mentorerna. 
Påminna om att lämna in deltagarantal före årsskiftet. Mats skickar ut mail till mentorerna. 
 

11. Mötet avslutas 
 
 
 
Vid protokollet  
 
Helene Hansson 2017-10-19  
 
 
Justeras  
 
Linda Müller 2017-10-30 
 

 


