
 

 

 

  

   Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  

Friluftsfrämjandet Genarp 2018-03-22 

Medborgarhuset kl.19 

Närvarande: Napoleon Truedsson, Helene Hansson, Anton Larsson, Linda Müller, Christel 

Meijerhöffer, Mats Hjerthén 

 

 

1. Öppnande av mötet 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av mötessekreterare och justerare 

Till sekreterare valdes Mats Hjerthén och till justerare valdes Linda Müller. 

 

4. Representanter till regionstämman 21/4 

Christel anmälde sitt intresse att åka till stämman vilket styrelsen biföll. Även Linda 

var intresserad men återkommer med besked om hon har möjlighet att åka. 

 

5. Fördelning av arbetsuppgifter 

Anton Larsson anmälde sitt intresse att jobba med att uppdatera hemsidan. 

 

Napoleon tar över de uppgifterna Karin haft som ordförande.  

 

Listan med arbetsuppgifterna som finns i föreningen sågs över och mindre 

justeringar gjordes. Denna listan ligger på vår Google Drive. 

 

6. Ledarträff/ledarbrev 

Vårens ledarträff kommer att bli torsdagen den 31/5 kl 18 vid Vattenmöllan, planer 

finns på att göra det som en enkel grillträff med fokus på att umgås. 

 

En idé på ett tema för en ledarträff under hösten skulle kunna vara en "prova-på 

aktivitet"-träff förslagsvis med kanot, SUP och MTB, datum för detta bestämdes till 

fredagen den 14/9. 

 

7. Stipendium och sponsring 

Ungdomsledar-stipendiat diskuterades och vi tänker ansöka om detta för lämplig 

kandidat, det hanteras av Helene. 

 

Andra stipendier och sponsringsföretag diskuterades, styrelsen anser sig ha god 

kontroll på detta och även det hanteras av Helene.  
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8. Valborg 

Facklorna köps in vartannat år av Scouterna och vartannat år av oss, för 2018 är det 

vår tur. Christel kontaktar Åsa som hanterar kontakten med Scouterna. 

 

9. Kullalägret 

Kullalägret går av stapeln 17-19/8. 

Elisabeth Hoff har kallat till info-möte om lägret den 25/4. 

Eventuellt kommer naturparkour-instruktörer till lägret för att visa upp aktiviteten.  

 

10. Läget i verksamheten 

Knytte -13/14 kommer antagligen ändra sin ledarkonstellation något, men det finns 

en lösning. 

Strövare -08 gjorde en vandring från Sandvägen till vindskyddet i Glamberga. 

Både barnens och tjejernas MTB-grupper har planerad start i april.  

Lufsare -04/05 har haft pizzaträff då de gjorde pizza på föreningens paellapanna. 

Tipsrundan startar traditionsenligt på annandag påsk. 

 

11. Övriga frågor 

Christel berättade vilka ledare som har planerade utbildningar under året. 

Christel informerade om Våryran som är 1-3/6. Det är en utbildningshelg för alla 

barnledare som arrangeras Region Mälardalen. Styrelsen ser gärna att någon ledare 

från föreningen deltar. 

 

12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla mötesdeltagare och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Mats Hjerthén 2018-03-22  Linda Müller 2018-03-22 


