
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2018-09-20 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Helene Hansson, Christel Meijerhöffer, Linda Müller, Mats Hjerthén, Christian 
Grandi (ankom till mötet under paragraf 8) 
 
 

1. Öppnande av mötet 
Till ordförande valdes Helene Hansson varpå hon öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av mötessekreterare och justerare 
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Christel Meijerhöffer till justerare. 
 

4. Mörkervandring 
Linda utsågs till ansvarig för mörkervandringen 2018 som äger rum lördagen 
den 27/10. Christel letar upp checklistan för mörkervandringen och ser till att 
denna uppdateras med hjälp av Linda och eventuellt Karin. Listan ska 
innehålla allt som vi måste komma ihåg, material som ska tas med och korvar 
som ska köpas. Linda skriver en förfrågan på Facebook om ledare som vill 
vara med och anordna rundan och Christel skriver en allmän inbjudan på 
Facebook inför kvällen. 
 

5. Bokföringssystem 
Christel har varit på bokföringskurs en heldag. Hon har hittills använt ett 
gammalt Exceldokument från förra kassören men känner att vi behöver något 
mer gångbart och mindre arbetskrävande program. Ett sådant program heter t 
ex Fortnox, är molnbaserat och kostar 100:-/mån, ett annat heter 
SpeedLedger men är dyrare. Mötesdeltagarna tycker det låter positivt, men 
frågan tas upp för beslut på nästa styrelsemöte då vi förhoppningsvis är fler. 
 

6. Uppföljning ledarträff 
Träffen den 14/9 blev en riktigt trevlig kväll med drygt 10 ledare plus deras 
respektive och barn. Vi hade olika aktiviteter där deltagarna avlöste varandra 
för att paddla kanot, kajak eller SUP. Lägerelden brann hela tiden där det 
grillades korv och gjordes varm banan med choklad, samtidigt som man fick 
tillfälle att gå en tipspromenad. Kanoterna lastades på släpet och folk begav 
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sig hemåt först efter mörkrets inbrott. 
 

7. Förråd 
Förrådet är uppsagt fr.o.m. den 1/4 2019. Olika styrelsemedlemmar har lagt ut 
krokar för att få napp om ny lokal, bl a har Björnstorp och Häckeberga gods 
tillfrågats och vi håller just nu på att undersöka om brandstationsbyggnaden 
eller en av Svenska kyrkans gårdar norr om Genarp kan ha något för oss.  
 

8. Läget i verksamheten 
Tjej-MTB är fullbokad med två st i kö, barn-MTB är 54 deltagare fördelade på 
fyra grupper och fyra st ledare ska på ledarutbildning i höst. Lufsare -08 har 
paddlat i Tvedöra för andra gången med olika övningar, bl a kanot-basket, 
slalom och lägga kanoterna intill varandra för att göra en flotte av dem. 
Lufsare -04/05 ska ha ett uppstartsmöte men första träffen är dock planerad 
till en paddeltur, de har också beställt årets granar hos “Gunnars granar” så 
julen är räddad. Strövare -10 har sin första träff på söndag då det ska knytas 
knopar. Tipspromenaden är igång och de olika grupperna är bra på att ta sitt 
korvgrillningsansvar. 
 

9. Övriga frågor 
Vi planerar för att ha en träff för ledare med respektive i januari likt den vi 
hade i år som en kväll då vi umgås och eventuellt bjuder in någon 
gästföreläsare. 
 

10.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2018-09-23 Christel Meijerhöffer 2018-09-23 


