
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-02-13 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Christian Grandi 
 

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 Christel Meijerhöffer till justerare. 
 

4. Förberedelser årsmöte 2019 
Årsmötesdokumentet som innehåller budget, verksamhetsberättelse m.m. är 
på väg att bli klart, det ska ligga tillgängligt på hemsidan 1/3. Vill man ha med 
något på årsmötet ska det vara styrelsen tillhanda senast 22/2. 
Per Gustafsson kommer vara årsmötesordförande och Karin fortsätter som 
valberedare även kommande år. 
Christel lägger upp årsmötet som ett Äventyr på hemsidan. 
Kaffe gör vi på bryggaren och Christel fixa kaka. 
Napoleon har jobbat vidare på den nya mallen från Riks för 
Verksamhetsplanen. 
Mats räknar samman hur många äventyr (träffar) i Knytte - Lufsare vi hade 
under 2018. 
 

5. Förråd 
Porten på logen hos Mårten Unnerbäck var för låg för vårt släp. 
Assartorps gård (Vismarlövs kött) har inget ledigt. 
Gustav Gyllenkrok har tillfrågats men har ingenting för oss. 
Det finns ett ställe i Trällekilla som kunde funkat, men det faller bort för det blir 
svårt med fri tillgång till det.  
Hästgården utanför byn mot Esarp har en plats för släpet i ett olåsbart 
utrymme, vi går vidare med detta förslag eftersom det i princip är det enda 
rimliga. Någon i styrelsen ska förhöra sig ytterligare med ägarna. 
Tälten och övrig materiel får vi fördela hos några av ledarna under en 
övergångsperiod. 
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6. MTB-dag 
Det kommer att bli en MTB-dag vid parkeringen på Genarps IP den 19/5 kl 
09.00. 
Peter Olsson från Stigbyggargruppen är initiativtagare till dagen. Christel och 
Napoleon har träffat och pratat med honom, Peter skulle vilja att 
Friluftsfrämjandet står som officiell organisatör. 
Bland andra så är BMC och Bikefix inbjudna för att visa upp cyklar, det ska 
göras en hinderbana för barn och planer finns på att bjuda in Fredric Piper 
från Stiftelsen Skånsk MTB utveckling. 
Markägarna ska informeras och bjudas in. 
Tipsrundan är som vanligt och vi hoppas sälja lite extra grillad korv denna 
dag. 
Vi skulle vilja ha en skylt / banderoll på vår stuga vid IP där vi kan skriva om 
alla våra aktiviteter, både inför MTB-dagen såväl som annars. 
Napoleon kollar med Genarps IF så de inte har någon större tävling eller cup 
denna dagen. 
I skiftet mars/april ska vi stämma av med Peter.  

 
7. Läget i verksamheten 

Ingen av grupperna har kommit igång med sina aktiviteter än. 
Lufsare -04/05 har bestämt sig för att förlägga sin fjällresa till Idre under 
ledarveckan v27. 
 

8. Övriga frågor 
Christian har fått in efterfrågat materialbehov från några av grupperna. 
 

9. Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
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