
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-09-19 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Helene Hansson, 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. Föregående protokoll 
Ansökningstiden för Crafoord-stiftelsen hade gått ut så den hann vi inte söka 
från, men Helene sökte bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta istället. 
Spade och fällbart bord är ännu inte inköpt utan ska göras. 
 

5. Nyinflyttade 
På vår aktivitetsförmiddag söndagen den 15 september hade vi förberett så 
besökarna skulle kunna prova tälja, göra pinnbröd, håva, cykla MTB, gå en 
tipsrunda med allemansrätten som tema m.m., men tyvärr var det endast två 
nyinflyttade familjer som kom. Dessa två familjerna hann göra alla aktiviteter 
och var nöjda.  
 

6. Förrådet 
Napoleon har varit i kontakt med Ingemar och fått rapport att den nya porten 
är på plats och att de kommer att installera belysning över vår del av 
byggnaden. Den nya porten kommer möjliggöra att vi lägger i mer makadam 
vid tröskeln så det blir lättare att backa in släpet. 
Napoleon har mätt upp hur långa pallställ/hyllor som får plats, det är ca 4,2m, 
3,2m samt 3,1m.  
 

7. Lunds Överenskommelse med idéburen sektor 
Lunds kommun vill ha ett forum där föreningar i kommunen får vara delaktiga 
eller få förhandsinformation på beslut som berör dess invånare. Vi har blivit 
erbjudna att vara med i detta forum, men vi avvaktar tills vidare då vi inte vet 
vad det skulle kunna ge oss eller om vi har tid att engagera oss i det. 
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8. Läget i verksamheten 
En ny grupp, Knytte -16 är igång. 
SUP-träffarna har lockat till sig fem deltagare (även från andra 
lokalavdelningar) utöver ledaren och senast var de i Kävlingeån och 
paddlade.  
 

9. Övriga frågor 
Hur ska vi hantera materiel som tillhört grupperna efter deras avslutning? Vi 
diskuterar detta på nästa styrelsemöte. 
 

10.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2019-09-19 Helene Hansson 2019-09-19 


