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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2018-11-22 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christian Grandi, Linda Müller, Anton 
Larsson 
 

1. Öppnande av mötet 
Ordförande Napoleon Truedsson öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av mötessekreterare och justerare 
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Linda Müller till justerare. 
 

4. Uppföljning mörkervandring 
Årets mörkervandring lockade ungefär 150 deltagare och drog in ca 5000 till 
föreningen. Extrarundan med de levande spökena var populär och det var 
många barn som vågade gå den. Till nästa år ska vi försöka införskaffa lite 
nya föremål att smycka skogen med samt servera varm dryck vid grillen, t ex 
äppelcider med kanel. 
 

5. Förråd 
Napoleon har pratat med Bengt Persson som berättade att det fanns en 
överenskommelse att vi skulle få hyra den delen av byggnaden där förrådet 
är, men när vi kollade med Björnstorp så är den delen bortförhandlad från 
kontraktet. Vi har tidigare haft förråd på Toppeladugård men det var inte en 
tillräckligt ändamålsenlig lokal. Christian kollar med en kontakt i Lyngby, 
Åkesson samt Erikshjälpen och Mats kollar med Hedvig. Napoleon kollar med 
kyrkan, Bengt-Olof i Kongsmarken samt Friluftsfrämjandet i Veberöd. Nästa 
tanke är att sätta upp lappar på ICA och Coop samt att skriva på Facebook. 
 

6. Vinteraktivitet 
Förra sportlovets skridskoaktivitet var populär och vi vill gärna göra om det 
kommande år, dock måste vi få tag i en ledare som kan hålla i det.  
 

7. Ungdomspolitikens julkalender 
Vi har blivit tillfrågade om vi vill vara med Ungdomspolitikens julkalender. 
Mats svarar kommunen att vi gärna är med på det och materialet vi 
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presenterar där lånar vi från vår egen hemsida. 
 

8. Läget i verksamheten 
Lufsare -08 ska ha sin avslutningsträff med vandring från Torna-Hällestad till 
Skrylle med avslutande lunch på restaurangen. 
MTB-barngrupperna hade sin avslutning på pumptrack-banan i 
Torna-Hällestad vilket var väldigt lyckat, det cyklades många varv och 
däremellan mumsades det på grillad korv, skumtomtar och pepparkakor.  
Mulle -13 hade ett efterlängtat och lyckat besök av Mulle och de fick visa upp 
sin koja som de håller på att bygga. 
Lufsare -04/05 ska till Måkläppen och sen tar granförsäljningen vid för dem. 
 

9. Boka vårens möte 
Vårens datum för styrelsemöte bestämdes till 17/1, 13/2, årsmöte 7/3, 28/3, 
25/4, 23/5. En ledarträff ska även planeras in i slutet av terminen. 
 

10.Övriga frågor 
En idé som kom upp är att göra en egen julkalender inför nästa år, där varje 
grupp får i uppgift att göra vars några luckor under året med bilder eller texter 
som sedan samlas in till en Facebook-kalender framåt hösten. 
Vi beslöt att använda de sista pengarna vi fått av Crafoord-stiftelsen för att 
fylla upp luckorna i listan för gruppernas materiel. 
Terminsavgift för Knytte på 50:- ska tas ut från och med 2019 och MTB-barn 
höjer sin avgift från 150:- till 200:-. 
Vi har nu fått förifyllda närvarorapporter för 2018 från Studiefrämjandet, dessa 
ska vara ifyllda och inlämnade innan jul. Mats ser till att detta sker. 
Vi ska ha en ledarträff med någon sorts middag, eventuellt runt en brasa i 
skogen eller inomhus med en föreläsare. Preliminärt datum är 25/1. 
 

11.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2018-11-26 Linda Müller 2018-11-26 


