
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-01-17 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Christian Grandi, 
Helene Hansson, 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 Christian Grandi till justerare. 
 

4. Förberedelser årsmöte 2019 
Kyrkstugan är bokad som årsmöteslokal den 7/3. Ingen i styrelsen har avsagt 
sig sitt uppdrag, Karin Berg som är valberedare underrättas om detta av 
Napoleon. Christel har gjort ett utkast på budgeten (179500:-) samt gjort 
bokslut som hon läste upp för mötet. Christel frågar revisorerna om de kan 
närvara på årsmötet. Kallelsen skrivs av Napoleon och skickas ut senast 7 
februari via mail, Facebook och annonseras på hemsidan. 
Riks har gjort en ny mall som vi ska använda som årsmötesdokument. 
Napoleon sammanställer verksamhetsberättelsen för 2018, styrelsen ska 
fundera på vår verksamhetsplanering för 2019 fram t.o.m. nästa styrelsemöte 
den 13/2. 
Napoleon frågar Karin Berg om hon skulle vilja vara årsmötesordförande. 
 

5. Förråd 
Mårten Unnerbäck har sagt att han tillfälligt (fram till sommaren) kan låna ut 
ett förråd till oss, dock är detta i minsta laget. Tidigare i veckan tillfrågades 
Toppeladugård av Christian och de sa då att de hade ett förråd, något de 
backade på någon dag senare. Mats kollar om det finns något på Assartorp 
(Vismarlövs kött). Linda har fått ett namn till någon inom Svenska kyrkan som 
hon hör av sig till. 
Förrådstömning, flytt och städning kommer att ske den 16:e mars kl 10 då 
föreningen bjuder på lunch, information om detta kommer alla ledare få 
genom ett nytt ledarbrev som Christel ska skriva.  
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6. Vinteraktiviteter 
Under sportlovet, den 17/2 kl 15-17, kommer det vara skridskoaktivitet i Lunds 
ishall, Christel håller i det. 
 

7. Ledarutbildningar 2019 
Vi gick genom vilka ledare som ska gå nya utbildningar och 
byta-gren-utbildningar. Christel har koll på detta i detalj. 
 

8. Ny Mulle 
Eftersom Johanna har avsagt sig Mulle-rollen söker vi nu en ny person som 
kan ta över. Styrelsen har några namn och förslag som ska undersökas, samt 
kollar Napoleon med Karin om hon vet någon som kan vara lämplig. 
 

9. MTB-dag 
Stigbyggargruppen har föreslagit att ha en MTB-dag tillsammans med oss då 
vi gör lite speciella aktiviteter på IP, ev. bjuder in någon cykelaffär, har en liten 
MTB-hinderbana för barn, grillar korv m.m. Ett tillfälle för Friluftsfrämjandet att 
visa upp sig och berätta om alla våra verksamheter förutom MTB-grupperna.  
 

10.Läget i verksamheten 
Ingen av grupperna har kommit igång med sina aktiviteter än. Första 
aktiviteten för alla grupper är skridskoåkningen vecka 8. 
 
 

11.Övriga frågor 
Julgranspriset för 2019 bör kunna ökas något. 
Christel skriver i det nya ledarbrevet att ledarna ska påminnas om att skriva in 
sina äventyr i god tid på hemsidan eftersom man inte kan fylla i datum för 
träffar som redan varit. 
Länsstyrelsen Skåne har frågat oss per mail om “Kartläggning och 
uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne”. Vi anser inte att vi har något 
att bidra med på deras frågor, vilket Christel meddelar dem.  
 

12.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2019-01-22 Christian Grandi 2019-01-22 


