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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2018-04-26 
Medborgarhuset Genarp kl 19.00 
Närvarande: Christian Grandi, Helene Hansson, Christel Meijerhöffer, Napoleon Truedsson, 
Linda Müller, Anton Larsson, Mats Hjerthén 
 

1. Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av mötessekreterare och justerare 
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Anton Larsson till justerare. 
 

4. MTB-spår 
Peter Ohlsson presenterade sin historia i MTB-cykling i Genarp där den startade i ett 
djupare engagemang tillsammans med markägarna 2014. “Vita slingan” som är ett 
nästan 4 mil långt MTB-spår är resultat av detta arbete och sköts av tre grupper; 
Risen, Häckeberga och Björnstorp. 
 
Peter öppnade för möjligheten med ett samarbete mellan dessa grupper och 
Friluftsfrämjandet. 
 
Styrelsen bestämde att vi ska ta fram ett förslag på hur detta samarbete skulle kunna 
utformas, Napoleon ansvarar för det. 
 

5. Regionstämman avrapportering 
Förutom sedvanlig formalia på stämman var det två föredrag. Föredragen bestod 
dels av “Häng med oss ut - Sjöbo LA i samarbete med Vuxenpsykiatrin”, ett 
alternativt sätt för tillfrisknande med ordination att komma ut i naturen, dels av 
“Meningsfull Väntan - Helsingborg/Kullabyggden LA” för asylsökande och nyanlända 
personer tillsammans med Naturum. 
 

6. Lunds överenskommelse med idéburen sektor, möte 7/5 
Friluftsfrämjandet ämnar ha med en representant på mötet kl 17-19. 
 

7. Samråd nytt Grönprogram Lunds kommun 
Lunds kommun har lagt ut följande länk: https://www.lund.se/gronprogram 
Samrådsperioden är t.o.m. 31/5 då synpunkter kan lämnas in. 
 
 

https://www.lund.se/gronprogram
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8. Läget i verksamheten 
Den nya knyttegruppen, Knytte-14, har kommit igång bra och det känns som att de är 
familjära med Friluftsfrämjandet. 
 
Lufsare -04/-05 har varit och fiskat på sundet med M/S Tumlaren, barnen 
uppskattade det men tyvärr uteblev fiskelyckan. 
 
MTB-barn har kommit igång med ca 45 barn vid säsongsstarten. Tre nya hjälpledare 
har tillkommit grenen samt är en ny grupp, 11+, uppstartad. 
 
Tjej-MTB har dragit igång, de 12 platserna gick åt som smör i solsken. 
 
Strövare-08 ska cykla på Valborg med efterföljande pizzeria-besök innan fackeltåget, 
längre fram i vår blir det ett läger samt deras första kanotpaddlingsträff i sandtaget i 
Tvedöra. 
 
Planeringen för Valborgsfirandet är under kontroll där Åsa Unnerbäck håller i rodret 
för Friluftsfrämjandet. 
 
Strövare-10 körde dressin på sin träff. 
 

9. Övriga frågor 
Vi behöver köpa in ett par st 60-kg flytvästar. Christel ordnar detta. 
 
Behov att cykelledarna har något klädesplagg från Friluftsfrämjandet på sig, styrelsen 
ska se över möjligheterna och vilket plagg som skulle kunna vara aktuellt. 
 
Helene berättade att det har gått bra för oss med de fonder där vi ansökt om pengar. 
 
Christian har tidigare varit i kontakt med Sparbanken Skåne som säger sig vara 
villiga till att sponsra oss, ansökan ska vara dem tillhanda någon gång under 
september. 
 
Om kommunen kommer med frågan om vi kan göra någon sommaraktivitet i år, 
kommer vi att ligga lågt då vi har svårt att få loss resurser till det. 
 
Listan för gruppernas utrustning behöver ses över, detta görs på nästa möte. 
 

10. Mötet avslutas 
Ordförande tackade alla mötesdeltagare och avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2018-04-26 Anton Larsson 2018-04-27 


