
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-10-17 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Helene Hansson, 
Christian Grandi, Anton Larsson 
 

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 Christian Grandi till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Nu är spaden och bordet inhandlat som vi bestämt på tidigare möte. 
 

5. Förrådet 
Porten är nu fixad och Ingemar har lovat att det ska fyllas på med mer 
makadam utanför porten. Vi har just nu två nycklar, vi får se om vi klarar oss 
med det. 
Hyllorna är fortfarande något vi saknar. Napoleon har kollat av annonser men 
det är inte gott om sådant som hade passat oss, därför siktar vi nu in oss på 
att bygga hyllor själva. Napoleon pratar med Johan Müller om vi skulle kunna 
få lite idé-hjälp. 
Christel har köpt nya förtöjnings- och räddningsrep till kanoterna. 
 

6. Grupputrustning f.d. grupper 
Det finns ett behov att följa upp vad de avgående grupperna har för 
utrustning, eftersom all materiel ska lämnas tillbaka när grupperna har gjort 
sin avslutningsresa. Dock så har materielansvarig rätt att bedöma om sakerna 
är i för dåligt skick för att gå vidare till nästa grupp, i sådant fall kan avgående 
grupp behålla dessa saker. 
 

7. Nominera ledare till stipendium 
Styrelsen anser att Mattias Ek gör en stark och beundransvärd insats som 
mtb-ledare samt ansvarig för vår mtb-verksamhet, därför nominerar vi honom 
till detta stipendium. 
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8. Nya föreskrifter naturreservat Risen 
På ett möte som Länsstyrelsen, kommunen och markägarna hade, närvarade 
Napoleon och några från Vita slingan-gruppen. Det framkom då att 
Länsstyrelsen ändrat bestämmelserna som inskränker vår mtb-verksamhet, t 
ex är det nu inte tillåtet att cykla på grusvägarna genom Risen. 
Napoleon har pratat med ledarna för mtb för att få input till var vi skulle 
behöva få lov att fortsätta cykla och skickar detta på en karta till kommunen 
och Länsstyrelsen. Beroende på deras svar är vi beredda på att föra vår talan 
vidare på ett mer organiserat sätt.  
 

9. Läget i verksamheten 
Helen har haft sitt första Mulle-uppdrag och det gick bra, hon hade fått tänka 
till lite var hon bytte kläder för att inte röja sin identitet när hon cyklade genom 
byn. 
Lufsare -08 har varit och klättrat i en lada i Svedala och ska vandra mot 
Dörröd till helgen. 
Tjej-mtb har en ny ledare som är duktig och driven, de delar vanligtvis in sig i 
två grupper. 
Barn-mtb rullar på där det är ca 20 ledare och 85 barn. Vi har gjort om 
grupperna lite så ledarna är mer ansvariga för sin egen grupp, t ex att var och 
en av grupperna har egna upprop innan de beger sig ut. 
Mulle -13 ska till Skrylle på söndag och vandra längs med Myrstigen. Två av 
deras tre ledare är nu utbildade. Förra träffen var de vid Bökesjön där de 
hängde och gjorde friluftsgodis. 
Strövare -10 hade träff i söndags då de gjorde spöksaker att smycka 
mörkervandringen med, som de ansvarar för i år. 
Mulle -14 håller igång med lite färre träffar för att orka och hinna med. 
SUP har två träffar kvar, hittills har de bl a varit i Lomma, Snogeholmssjön 
och Kävlingeån där de i slutet av träffarna paddlat i skenet av sina 
pannlampor. 
Vi har ansökt om stipendier hos Sparbanken Finn och Färs & Frosta 
Sparbank, bl a för att kunna köpa första hjälpen-utrustning. 
Elisabet Hoff har koll på beställningen av granar inför årets försäljning. 
Veberöd undrar om vi vill vara med och dela på en 
vildmarks-förstahjälpen-utbildning, vilket vi har ställt oss positiva till. 
 

10.Övriga frågor 
Det blir ingen ledarträff under överskådlig tid i höst/vinter, då vi vill satsa våra 
krafter på att få ordning i förrådet med hyllor och ordna upp materielen. 
Mtb-Thea blev utnämnd som bästa kompis och spridande av 
Friluftsfrämjandets anda, kanske kan det vara något för andra grupper också? 
 

11.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
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Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2019-10-23 Christian Grandi 2019-10-23 


