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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2019-11-21 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Helene Hansson, 
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. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 

5. Samarbetsverktyg 
Frågan har kommit upp om vi ska använda Google, Teams eller något annat 
verktyg? Efter en kort diskussion, samt för att slippa jobbet med att byta, kom 
vi fram till att vi behåller Google Drive tills vidare. 
 

6. Julkalender 
För att få Facebook-sidan lite mer levande har vi tidigare pratat om att ha en 
julkalender, men att börja med det nu för detta året är för sent. Däremot skulle 
vi kunna göra det till nästa år, eller kanske ha en månadskalender över året 
där varje grupp skriver och lägger upp en bild.  
 

7. Förrådet 
Belysningen är fortfarande inte på plats, Sahlées el har fått i uppdrag att göra 
det sedan ett par månader tillbaka. 
Johan Müller ska höra runt bland sina kontakter om det finns ett pallställ till 
salu och Mats ska göra en skiss för att få ett hum om hur mycket material som 
behövs om vi bygger ett eget. 
Ytterligare mer makadam behövs utanför porten för att det ska bli lättare att 
backa in kanotsläpet. 
Christel har nu köpt förtöjningslinor till kanoterna. 
 

8. Uppföljning ekonomi 
Vi har fått ett antal stipendier under året som vi inte använt fullt ut, vi funderar 
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framöver hur vi ska använda pengarna utifrån vår materiallista eller andra 
behov. Fram till 17 november är våra intäkter är 183 446:- och våra kostnader 
139 955:- (budget 192 500:- resp. 206 500:-). 
Förrådet kostar nu ca 10 000 kronor årligen jämfört med det gamla som 
kostade 6 000 kronor. 
I år har vi utbildat ledare för ca 60 000:-, av detta har vi fått 40 000:- i bidrag. 
Vi skulle vilja göra en Första Hjälpen-utbildning under nästa år. 
Christel har börjat inventera utbildningsbehovet för 2020 samt är igång med 
att dra upp nästa års budget. 
 

9. Vinteraktiviteter 
I sann traditionsanda gör vi en skridskoträff i ishallen i Lund under sportlovet. 
Andra aktiviteter som t ex längdskidor eller pulkaåkning får vi ta när snön är 
på plats och lusten faller in.  
 

10.Läget i verksamheten 
Strövare -10 hade en träff på brandstationen där de övade Första Hjälpen och 
brandsläckning. De är nu 19 st barn med fyra i kö, därför ska de fundera på 
hur de ska kunna lösa det angenäma problemet. 
Lufsare -08 ska ut och mörkervandra med matlagning över öppen eld på sin 
avslutning. 
Tjej-mtb har haft sin sista gång, de har köpt in lampor till gruppen då de cyklat 
om kvällarna (som även andra grupper kan använda). 
Barn-mtb hade sin avslutning i söndags med en kortare runda med påföljande 
grillning. Till nästa år ska vi försöka göra en tjejgrupp då det finns intresse för 
det. 
SUP-träffarna har varit framgångsrika med efterfrågan att köra vidare till 
våren, de hade avslutning i kanalen i Malmö. 
Granförsäljningen är på gång, granarna ska hämtas inom kort. 
 

11.Vårens möte 
Vi bestämmer vårens möte till 23/1, 12/2, 26/3, 23/4 samt den 28/5. 
Årsmötesdatum bestämmer vi till den 5/3. 
Napoleon bokar lokalen för samtliga möten. 
 

12.Övriga frågor 
Vi har skickat in önskemål till Länsstyrelsen där vi vill kunna fortsätta cykla i 
Risen, vi har dock inte fått någon respons på detta. Napoleon har meddelat 
Region Syd att inte glömma skicka vidare information från Länsstyrelsen till 
oss. 
Ullmax-länken har slutat fungera på vår hemsida, Christel har kollat upp det 
men vi tycker inte vi har något behov av att ha kvar den. 
Vi fick inga pengar på vår stipendieansökan hos Färs & Frosta Sparbank. 
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13.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2019-11-24 Christel Meijerhöffer 2019-11-24 


