
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-04-25 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Anton Larsson, 
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 Christel Meijerhöffer till justerare. 
 

4. Nyanlända 
Vad skulle vi kunna göra för slags aktiviteter då vi kan bjuda in och träffa de 
nyanlända till byn? Det ska anordnas en träff i slutet av sommaren då olika 
föreningar i byn kan presentera sig. Vi i Friluftsfrämjandet planerar att den 15 
september ha en kväll då vi tänder grillar för lite knytkalas och t ex kan göra 
en tipsrunda med “informationsfrågor” kring allemansrätten, ha en 
genomgång av vad vi har för djur i våra skogar eller vilka ätliga svampar som 
finns. Vi får eventuellt informera våra ledare om vi har plats eller kan göra 
plats för barn i grupperna, alternativt att vi börjar en ny familjemulle-grupp.  
 

5. Ledarträff 
Vi ska ha en ledarträff torsdagen den 29 augusti kl 18-20 vid Vattenmöllan där 
vi lagar mat på olika sätt; muurikkor, Trangiakök, omniugn, paellapannan, 
våffeljärn i öppen eld, reflektorugn m.m. Senare under hösten planerar vi ha 
en ledarträff då vi gör en repris av “första hjälpen”- och brandsläckningsträffen 
vi hade för något år sedan på brandstationen. 
 

6. Materialfonden 
Vi har sedan tidigare fått 10 000:- att köpa paddlar m.m. för som alltså går 
utanför budgeterad materialinköp från fonden. 
I vårt excelark för materialfonden är det avsatt pengar att köpa ett antal grejer 
i år, bl a sex st SUP’ar. Vi hade gärna startat ett SUP-äventyr då vi kan vara 
antingen i Häckebergasjön, Sövdesjön eller grustaget i Tvedöra. Napoleon 
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undersöker vilka uppblåsbara SUP’ar som hade varit lämpliga och rimliga i 
pris för oss, där vi siktar på att köpa ca tre st i första hand. 

 
7. Läget i verksamheten 

Lufsare -08 ska ut och cykla och grilla innan Valborgsfackeltåget går från 
COOP. 
MTB-barn är 56 anmälda barn och flera familjer därifrån åker till Isaberg i 
helgen och bor i 13 st stugor.  
Mulle -13 är igång och ska till Bökesjön och håva i helgen. 
Tipsrundan är igång och rullar på. 
MTB-dagen närmar sig, det har blivit lite problem med en cykelaffärer som 
visat intresse för dagen som vill komma och visa upp el-MTB, vilket vi inte vill 
förknippas med. 
 

8. Övriga frågor 
Det är väldigt torrt och det finns risk för att fackeltåget och/eller valborgsbålet 
får ställas in. Vi kommer ha kontakt med Ola Bonder och räddningsverket för 
att stämma av läget. 
Christian ska bli påmind om att fixa med terminspresent till grupperna. 
Vi ska fråga kursledare för att ha en kajakkurs i september. 
Christel jobbar vidare med att få ledare till att vidareutbilda sig, vilket är svårt 
på vissa håll. 
Vi ska skriva på kontraktet för nya förrådet den 4 maj. Vi planerar att ta 
flyttlasset från Mårtens loge i mitten maj.  
 

9. Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2019-04-30 Christel Meijerhöffer 2019-04-30 


