
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2018-10-25 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Christian Grandi, 
Helene Hansson, Anton Larsson 
 

1. Öppnande av mötet 
Till ordförande valdes Napoleon Truedsson varpå han 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. Bokföringssystem 
Mötet beslutade att vi ska börja använda Fortnox i föreningen som kostar ca 
99:-/månad. 
 

5. Mörkervandring 
Mörkerrundan går av stapeln på lördag 27/10 kl 18.30. Linda och Annie sätter 
upp grejerna och ställer sig sedan i kassan tillsammans med Karin. Mats och 
Napoleon tar hand om grillningen och införskaffar korv, ved m.m. Efter rundan 
plockar Linda och Annie ner grejerna igen. 
 

6. Förråd 
Vi har fortfarande inte kontaktat brandstationen eller ett par större gårdar 
utanför byn som vi bör göra. Napoleon ska även kontakta Bengt Persson för 
att höra historien om förrådet då det sägs att hyresvärden egentligen inte har 
rätt att säga upp oss. Linda kontaktar Jimmy Berlin och Christian kontaktar 
Magntorn-Lindwall för att höra om de känner till någon ledig lokal i byn. 
 

7. Granförsäljning 
Granarna kommer att levereras den 7/12 och annonser är beställda. 
Information sätts ut på hemsidan och Facebook helgen innan skyltsöndagen. 
Helene och Christian skriver ihop info om försäljning och skickar till Anton och 
Napoleon för publicering. 
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8. Status Hitta Äventyr och tidrapportering 
Alla grupper utom två har registrerat sig på hemsidan. Mats mailar ut info till 
ledarna med info om att ett papper kommer att komma ut istället för det 
sedvanliga exceldokumentet. Mats skickar in uppgifterna som Anton 
sammanställt till Studiefrämjandet. 
 

9. Mentorernas roll 
Rollen som mentor har vattnats ur och förtjänsten med att bara behöva 
kontakta en mentor istället för alla ledare inom en gren anses inte som ett 
problem. Dessutom kan alla ledare känna sig mer delaktiga om var och en får 
ett meddelande om någonting. Man kommer även ifrån risken att information 
stannar hos en mentor och inte når ledarna. Mötet beslutade att kontakt med 
ledarna framgent kommer ske genom mailutskick istället för genom 
hemsidans kontaktfunktion. Mailadresserna står i exceldokumentet som 
Napoleon ska se över. 
 

10.Läget i verksamheten 
Tjej-MTB-gruppen är alltjämt full med tre st i kö. Christel försöker få till att 
någon till vill utbilda sig till ledare för att eventuellt kunna göra en grupp till. 
Lufsare -08 har gjort en lyckad övernattning vid Bokesjön där de åt en fin-fin 
lyxfrukost. Mulle -13 ska bygga en egen koja för att få en bra känsla för den. 
Strövare -10 har varit ute på en lyckad svampplockningsträff som gav 
mersmak i dubbel bemärkelse. Lufsare -04/05 är igång och har varit på en 
uppskattad träff på bastuflotten i Sövdesjön och vattentemperaturen på 13°C 
avskräckte inte från att svalka sig, de ska även besöka Måkläppen. 
Tipsrundan har sin sista gång på söndag och hade sin all-time-high på många 
år då 132 deltagare gick rundan för någon vecka sedan, några nya hjälpredor 
har rekryterats under hösten. MTB-barn-gruppen har fått sin första döva 
ledare och det går jättebra, avslutningen kommer att vara på 
pumptrack-banan i Torna-Hällestad. 
 

11.Övriga frågor 
Inför varje ledarträff ska vi se anpassa inbjudningslistan för att inte missa 
några deltagare på träffen. 
Karin funderar på att vi eventuellt skulle kunna göra någon slags 
matvandringsträff under nästa år. 
Styrelsen beslutade att nominera en av våra ledare till Lunds kommuns 
Ungdomsledarstipendium. 
Några ledare var på Utblick på Isaberg som var väldigt bra och uppskattat 
med allt från boende till olika intressanta pass och sköna turer både till fots 
och på cykel. 
Husie Lokalförening har lånat ett av våra militärtält och är intresserade av att 
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köpa det vilket vi tycker är ok. 
Vi ska nu köpa in två eller tre st tremannatält för pengarna vi fått från 
Crafoord-stiftelsen. 
 

12.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2018-11-05 Anton Larsson 2018-11-05 


