
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-03-28 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Helene Hansson, 
Linda Müller 
 

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. Förråd 
Pallställen blev av misstag skänkta till Rickmar, så vi får leta upp anda pallställ eller 
hyllor att köpa. Napoleon har fått OK av Rickmar på att vi lämnar förrådet i godkänt 
skick. Napoleon ska få lämnat alla nycklarna till sig av olika ledare och överlämnar 
sedan dessa till Rickmar. Napoleon har varit och tittat på det nya förrådet och pratat 
om hur stor yta vi vill ha och dess utformning. I nuläget finns det andra saker i det 
utrymmet som vi ska ha och vi har ännu inte skrivit på kontraktet, så det dröjer 
ytterligare några veckor innan allt är klart. Napoleon fortsätter ha kontakten med 
hyresvärden för att stämma träff.  
 

5. Vårens aktiviteter, MTB Dag, Valborg m.m. 
Strövare -10 håller i årets valborg från vårt håll och har fått berättat för sig vad det är 
som ska göras, men det är scouternas tur att köpa facklor i år. Christel gör 
valborgsfirandet till ett Äventyr på hemsidan och lägger upp en länk dit på Facebook. 
Strövare -10 ser till att beachflaggan kommer på plats till Coops parkering. 
Napoleon har stämt av med markägarna samt kommunen, som äger 
parkeringsplatsen, om MTB-dagen den 19/5 kl 09.00, alla tyckte att det var en bra 
och trevlig idé. Eventuellt kommer representanter från kommunen och Länsstyrelsen, 
samt kommer en cykelaffär och visar upp olika cyklar. Tipsrundan vill att vi försöker 
bemanna korvgrillningen och det tror vi att vi kan fixa. Vi har fått en banderoll skänkt 
till oss av Team RMI där det bl. a. står att dagen arrangeras i samarbete med 
Friluftsfrämjandet. Napoleon skriver om dagen på Facebook. Kvällen före spärrar vi 
av en del av parkeringen så ingen bil parkeras där tidigt på lördagsmorgonen. 
Lufsare -08 som har Kullalägret har bokat lokalen och skickat ut inbjudan till 
planering den 24/4.  
 
 



 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

6. Läget i verksamheten 
Lufsare -08 har träff nästa söndag då de ska till Björkens dal och klättra. Lufsare 
-04/05 hade en väldigt mysig “Chill n’Grill” förra helgen och ska paddla senare i vår. 
Tjej-MTB började i måndags och är lite många i grupperna, därför behöver de få 
någon mer ledare. 
MTB-barn är nu sex grupper och börjar nästa söndag. I april åker flera familjer till 
Isaberg för att cykla, de har hyrt tolv st stugor. Shorts är inköpta till alla MTB-ledarna 
och kommer att tryckas med vår logga. MTB-barn har fått ett eget bankkonto med 
tillhörande Swishnummer. 
Linda kommer att lägga ut information för blivande Knytte-intresserade efter 
sommaren. 
Mats och Sunita har lagt lappar i skolan för att försöka få fler barn till Strövare -11.  
 

7. Övriga frågor 
Helene provar att vara Mulle senare i år, Johanna ska hjälpa till att introducera 
henne. 
Christel kollar med några kajakledare för att se om de kan komma och ha en 
genomgång med oss vid en ledarträff. 
Christian har köpt in nytt material; brännare, filtar, slevar m.m., som är sorterat i 
påsar och ska delas ut till de olika grupperna. 
På nästa styrelsemöte pratar vi om materialfonden och vad det är vi ska köpa in i år. 
 

8. Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
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