
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2018-01-25 
Granstigen 7 kl.19 
Närvarande: Christian Grandi, Helene Hansson, Christel Meijerhöffer, Napoleon Truedsson, 
Karin Berg, Mats Hjerthén 
 

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 Mats Hjerthéntill justerare. 
 

4. Förberedelser årsmöte 2018 
Karin skriver verksamhetsberättelsen för 2017. 
Christel balans- och resultaträkning 2017 + budget 2018. 
Napoleon skickar inbjudan via Friluftsfrämjandets utskicksfunktion, Facebook och 
hemsidan samt bokar Medborgarhuset. 
Napoleon tar fram förslag på Verksamhetsplan 
Helene fixar fika. 
 

5. Vinteraktiviteter 
Skridskor i ishallen i Lund 17:e februari. Aktivitet för alla grupper. Christel har 
kontaktat alla gruppers mentorer. 
Finns intresse av att anordna/medverka vid en påskaktivitet? Christel slänger ut 
frågan på ledarnas Facebookgrupp. 
 

6. Ledarutbildningar 2018 
Två ledare anmälda till kanadensarutbildning. Ytterligare en kommer att anmäla sig.  
I nuläget är det svårt att planera övriga utbildningsinsatser för 2018 och anmäla  
ledare då budget för 2018 ännu inte är tagen. Verksamhetsplan 2018 kommer att 
innehålla förslag till långsiktig plan så att det blir tydligare vilka ramar som skall finnas 
de kommande åren. 
Styrelsen skall göra reklam för utbildningar via Facebook. 
 

7. Punkter från förra mötet  
Ledarfest genomförd 19/1 i Medborgarhuset med 20-talet deltagare.  
 
Christian G har haft möte med Sparbanken ang. sponsring. Beskedet är att vi är 
kvalificerade att söka. Ansökning sker på webben senast september. Helene tar 
detta. 
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Christel informerade från Ledarveckan i Idre. 
 
Gemensamt Google-konto skapat (friluftsgenarp@gmail.com) med tillhörande 
Google Drive där styrelsen kan spara gemensamma filer. 
 

8. Läget i verksamheten 
Förutom granförsäljningen har det varit vinteruppehåll i grupperna. Tipsrundegruppen 
har haft julfest och har idéer om att kanske ändra lite i upplägget och försöka få 
sponsorer ifrån byn. 
Planering pågår i grupperna. 
Ny knyttegrupp -14 startar denna terminen. 
 

9. Administration 
Lunds kommun kommer att lansera ett webbaserat gränssnitt där föreningar kan 
rapportera närvaro för bidragsunderlag. Införs under våren. Utbildningar kommer att 
erbjudas. Mats Hjerthén utses av styrelsen att hantera detta för föreningens räkning.  
 
SportAdmin är ett system som många föreningar använder sig av för att hantera 
grupper, anmälningar, aktiviteter, utskick etc. Vi behöver medlemmars 
personnummer för detta. 
 
Det finns även möjlighet att få bidrag från Studiefrämjandet baserat på rapporterad 
aktivitetsnärvaro. Vi behöver medlemmars personnummer även för detta. 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj. Riks kommer att hantera 
medgivande till alla medlemmar. Vi måste säkerställa att vi har kontroll på 
medlemmars personuppgifter och att vi rensar f.d. medlemmar. 
 
Vi tar upp dessa frågor på nästa ledarträff. 
 

10. Övriga frågor 
Kullalägret: Vi planerar för läger 17-19 augusti. 
 

11. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Napoleon Truedsson 2018-01-25 Mats Hjerthén2018-01-25 
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