
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2018-08-23 
Vattenmöllan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Christian Grandi, 
Anton Larsson, Helene Hansson 
 
 

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 Helene Hansson till justerare. 
 

4. Kullaläger uppföljning 
Lägret hade 67 deltagare från mulle-, strövar- samt lufsargrupper. Lägret öppnade 
upp med en fantastisk trollkarl som fick alla att häpna. Därefter fick man prova på 
naturparkour med en bra och engagerad ledare, efter uppvärmningen kunde man t. 
ex. gå som en katt eller hoppa mellan stubbar. Där var också tid för pilbågsgolf och 
massor av fri lek. Kvällen avslutades med disco med musik, färgglada lampor och 
popcorn. 
På checklistan för lägret ska det tilläggas att lägeransvarig stämmer av med alla 
grupper i föreningen att informationen om lägret och dess inbjudan kommit fram, 
samt att fråga om resp. grupp avser komma på lägret. Det ska också läggas till en 
punkt att en “efter-lägret-rapport” ska lämnas in av anordnaren. En annan sak som 
också ska med på listan är att tvättanordning vid toaletten och diskställ sätts upp på 
ett hygieniskt sätt. 
Några ledare passade på att fråga om vi kunde få några nyhuggna slanor, så nu har 
vi 15 st slanor i vårt förråd. 
 

5. Genarpsdagarna 
Efter förra årets succé med krabbelur-lagning på paellapannan gör vi det även i år. 
Linda har erbjudit sig att ställa upp, och även Christel, Mats och Christian kan ta ett 
pass och göra krabbelurer. Napoleon kollar med Linda om hon kan handla 
ingredienser. Helene har överblivna engångsartiklar hemma som hon skänker. 
 

6. Ledarträff 
Träffen är 14/9 och hela familjen är inbjuden, plats är Häckebergasjön runt omkring 
parkeringen efter slottet. Det blir vattentema då man kan prova på SUP, kanadensare 
och kajak. Håvar kommer att finnas på plats för de som vill prova på lyckan. Vi tänder 
en grill som förhoppningsvis kan bli en liten brasa framåt skymningen. Napoleon och 
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Christian hämtar kanadensare, Napoleon tar med SUP’ar, Christel tar med kajaker 
och Christian tar med ved. Helene skriver inbjudan. 
 

7. Läget i verksamheten 
25 st har anmält sig och betalat för Kul på hjul. Knyttegrupp -15 har bildats och drar 
igång nu i höst. Tjej-mtb har också startat, gruppens storlek är utökad till 12 st, där 
finns fler på kö. Barn-mtb startar 2/9 och där är behov av fler ledare. Gamla Knytte 
-13 har gått upp till Mulle -13 med full fart. Lufsare -04/05 ska sätta ihop ett program 
för att försöka upprätthålla antalet i gruppen. Tipspromenaden startar 9/9. 
 

8. Övriga frågor 
Två kajaker är inköpta, det är olika modeller varav en ny och en begagnad. Om 
kajaken ska användas i grupperna ska ledaren utöver ha gått kanadensarutbildning 
också ha grundläggande kunskap om kajak. Eventuellt skulle vi kunna ha kajakkurs 
tillsammans med Veberöd som också nyligen köpt kajak? 
Christian ska ta ett nytt tag i materiallistan för grupperna. 
Anton skickar ut påminnelse om att ledarna registrerar sina Äventyr och att 
respektive ledare lägger till alla deltagare med information, bla fullständigt 
personnummer (vilket behövs för att kunna söka statligt bidrag genom 
Studiefrämjandet). 
Helene informerade om läget för stipendier och att det nu var dags att handla tält och 
brännare för ett av våra bidrag som vi fick i våras. 
Christel går en ekonomiutbildning i september på Studiefrämjandet. 
 

9. Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2018-08-27 Helene Hansson 2018-08-27 


