
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-05-23 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Helene Hansson, Anton Larsson, 
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 Helene Hansson till justerare. 
 

4. Uppföljning MTB-dagen 
Det blev en lyckad och välbesökt dag. Det blev ca 6-7 guidade grupper 
fördelade på Björnstorp-, Häckeberga- och Risenslingan för ca 30-40 
personer. Cykelförsäljarna och uthyraren som kommit för att ställa ut och låta 
besökarna prova cyklarna var uppskattade. Napoleon var runt och minglade 
med de olika delagarna, pratade med Fredrik från kommunen och stod vid 
vårt bord och svarade på frågor. Barnen tyckte att den uppbyggda 
teknikbanan var så rolig att de tjatade om att få köra varv efter varv. 
Korvförsäljningen blev 3 ggr så stor som en vanlig söndag.  
 

5. Kullaläger status 
Inbjudan från arrangerande grupp (Lufsare -08) har gått ut till ledarna för att 
distribueras ut i grupperna. 
 

6. Höstens möten 
Höstens möte bestäms till kl 19 följande datum: 22/8, 19/9, 17/10 samt 21/11. 
Napoleon bokar lokal. 
 

7. Sponsring Sparbanken 
Vi använder denna sponsring till kläder för mtb-ledarna. Som tack till 
Sparbanken föreslås att fotografera oss i kläderna och lägga upp på 
Facebook. 
 

8. Fördelning av arbetsuppgifter 
För att det ska flyta bättre med föreningens arbetsuppgifter ska vi fördela ut 
dem som “ett årshjul” enl. nedanstående. 



 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Granförsäljningen: sista års-Lufsarna 
Krabbelurförsäljning på Genarpsdagarna: tredje års-Lufsarna 
Kullalägret: andra års-Lufsarna 
Mörkervandringen: sista års-Strövarna 
Mtb-dagen: Mtb-gruppen tillsammans med andra lokala aktörer 
 
Checklistor för ovanstående kontrolleras och kompletteras vid behov. 
 

9. Söka bidrag 
Det finns ett bidrag att söka från Postkodstiftelsen. Eventuellt skulle vi kunna 
ansöka om material som vi avser använda tillsammans med våra nyanlända i 
byn, men vi avstår att söka detta bidrag i nuläget eftersom vi anser att vi inte 
orkar med det i vår organisation just nu. Vi ska däremot lägga ut på Facebook 
om det finns andra i föreningen som kanske vill hjälpa till och engagera sig för 
de nyanlända utöver vår grillkväll den 15/9. 

 
10.Läget i verksamheten 

Lufsare -08 var på Kullaberg och sov i vindskydd och vandrade runt bland 
klippor och grottor. Lufsare -04/05 paddlade från Harlösa till Örtofta, en riktig 
kämpainsats att göra på som en dagstur. Strövare -10 ska övernatta i 
vindskydd i Skrylle, Strövare -11 ska under sin sista träff för terminen ha 
vindskyddsmys med sovsäck för att öva inför sitt första Kullaläger. Mulle -13 
har avslutning på söndag. 
 

11.Övriga frågor 
Om det blir fler Mtb-dagar ska vi göra en riskanalys samt kolla upp 
försäkringsfrågan innan. 
Flytten till nya förrådet ska gå på tisdag 28/5 kl 18 då även kontraktet skrivs 
på. Vi har ännu inte hittat några lämpliga hyllor, men vi tar hand om det efter 
själva flytten. Napoleon lägger ut på Facebook om det finns någon i 
föreningen som antingen har hyllor de vill bli av med eller om någon är 
intresserad att bygga några. Present till Mårten är inköpt. 
Riskanalys samt budget för årets fjällresa för Lufsare -04/05 är gjord, mötet 
diskuterade igenom det och ansåg att det ser bra ut. 
 

12.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2019-05-25 Helene Hansson 2019-05-25 


