
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-08-22 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Helene Hansson, Anton Larsson, 
Christian Grandi, Christel Meijerhöffer, 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. Kullaläger uppföljning 
Alla verkar ha tyckt att det var ett roligt och bra läger. Arrangörerna, Lufsare 
-08, hade en avslutning på söndagsförmiddagen där grupper som skulle gå 
tillbaka fick med sig en fika, till nästa år kanske alla ska få det även om 
frukosten just är avslutad. Trots en del regnskurar under helgen hölls humöret 
uppe med god mat, olika stationer med årets tema överlevnad, lekar samt 
sedvanligt disco. En spade och ett lättare fällbart bord behöver köpas in för att 
kunna användas till bl a lägret, Christian fixar. 
 

5. Föreningsträff 
Den 27/8 kl 17.30 är det föreningsträff för nyinflyttade. Napoleon har anmält 
att vi kommer närvara. Vi planerar att dela ut bl a allemansrätten i tryck (olika 
språk), kartor och annat material som vi har i Friluftsfrämjandet. En 
intresselista för att delta i vår verksamhet kommer att finnas så vi kan 
kontakta och återkoppla. Linda och Napoleon står vid bordet och reserv finns 
även att tillgå. 
 

6. Ledarträff 
P.g.a. att vi har mycket att göra (Föreningsträff, Genarpsdagarna, städa 
förrådet m.m.) i kommande period skjuter vi på ledarträffen. 
 

7. Genarpsdagarna 
Vi gör krabbelurer i vanlig ordning kl 11-15. Christel och Napoleon tar första 
passet och Helene och Mats andra passet, fler bjuds in för att stötta 
arbetslagen. Christel handlar ingredienser, Linda och Napoleon hämtar 
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grejerna i förrådet. 
 

8. Släpet 
Christian har besiktat släpet och det är klart för försäljning, vi lägger ut det för 
2000:- på Facebook i första hand. 
 

9. Förrådet 
Napoleon åker till förrådet för att mäta upp hur många hyllmeter där är plats 
till, för att sedan lägga ut om någon i byn har pallställ/hyllor att skänka till 
föreningen. Vi måste få porten fixad, en bättre bräda nedanför tröskeln, fler 
nycklar samt bättre belysning, Napoleon tar detta med hyresvärden.  

 
10.Läget i verksamheten 

Det finns intresse i byn för Knytte -16, för att kunna starta behöver vi några 
nya ledare. Det finns ett par kandidater, Linda håller i det. 
Mulle -14 var på väg att läggas ner, men det löste sig då en ny tredje ledare 
hittades. En idé är annars att försöka hitta ungdomar som varit Lufsare som är 
intresserade av att bli ledare, dock finns inga sådana just nu.  
Tjej- och barn-MTB startar nu i veckan. 
Lufsare -04/05 hade en väldigt bra resa där de bodde i stugor och gjorde olika 
dagsutflykter, bl a MTB, bäversafari och vandring vid Grövelsjön. 
Lufsare -08 har ett preliminärt program med bl a paddlingsläger. 
Mulle -13 är 11 barn och har plats för ett par till, deras program är på gång. 
26 st har hittills anmält sig till Kul på Hjul och äventyret fortsätter september 
ut. 
Kajakutbildningen går den 8/9 med två grupper som ska utbildas. 
Napoleon har haft SUP-introduktionskurs med några ledare och under 
höstterminen kör vi en grupp som paddlar SUP på olika sjöar tillsammans. 
 

11.Övriga frågor 
Den 15 september i samband med tipsrundan ska vi ordna vår träff för 
nyinflyttade. Napoleon styr upp en planeringsgrupp där bl a Anton också är 
med. 
Sista-års-strövarna som vi vill ska hålla i mörkervandringen den 26/10 måste 
informeras, Napoleon skickar lista för planering och genomförande till 
Strövare -10. 
Två st har anmält sig till Utblick i Isaberg den 11-13/10, om fler än fyra 
anmäler sig får vi lotta eller se över vem som redan varit där tidigare år. 
Ledare kan låna vår utrustning för privat bruk om ingen grupp har bokat 
sakerna, man kan då boka tänkt utrustning kort innan. Paellapannan kan 
lånas mot 100:- i gasavgift. 
Helene tar hand om de bidrag, bl a Crafoord, som ska sökas innan 
septembers utgång. 
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Elisabeth skulle vilja sälja tändkottar i samband granförsäljningen, hon får OK 
på det av styrelsen. 
Vi står över att söka det statliga bidraget genom Studiefrämjandet i år, då det 
tar mycket tid i anspråk från oss alla. 
 

12.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2019-08-22 Christel Meijerhöffer 2019-08-22 


