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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-01-23 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Helene Hansson, 
Linda Müller, 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 Linda Müller till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 

5. Förrådet 
Vi bestämmer oss för att göra egna hyllor baserat på reglar och 
plywoodskivor. Den 9/2 träffas Napoleon, Christian, Anton och Mats för att 
köpa all materiel och börjar bygga. Hyllorna fylls med alla våra saker 1/3 av 
Christel och Linda. 
 

6. Förberedelser årsmöte 2020 
Napoleon har sagt till valberedningen att vi har en lucka att fylla efter 
Christian, det finns några förslag på ersättare. Verksamhetsberättelsen är 
påbörjad av Napoleon, Mats rapporterar vidare in timmarna från 
verksamheten. Kallelsen skickas ut inom kort av Napoleon. Revisorerna har 
fått de första grejerna att titta på av Christel så de kan börja sitt arbete. 
Christel har gjort ett utkast på budgeten också, men justeras vid behov på 
nästa styrelsemöte. 
MTB-gruppens konto ska också redovisas i årsmötesdokumentet.  
 

7. Läget i verksamheten 
Skridskoåkningen är utannonserad och går av stapeln den 2/2 kl 15-17. 
Mulle -15 läggs tyvärr ner pga ledarbrist. 
Anton skickar ut och uppmanar ledarna att lägga upp sina äventyr på 
hemsidan. 
Veberöd har beställt en 3-dagars utbildning i wilderness-sjukvård och vi har 
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möjlighet att ta några platser där, Christel lägger upp det på Facebook. 
 

8. Övriga frågor 
Vi har fått möjlighet att gå en webbaserad utbildning i barnkonventionen, 
Christel uppmanar ledarna på Facebook att göra den. 
Det finns även tillgång för utbildning för barn med särskilda behov, ledarna 
kommer att informeras att det finns. 
Napoleon har fått Länsstyrelsen att ändra sig så det nu är ok att cykla på 
grusvägen genom Risen, dock står förbudet att cykla på vissa andra stigar 
utanför vita slingan kvar. 
Om vi ska ansöka hos Crafoord-stiftelsen ska det göras innan 31/1, det vi vill 
använda pengarna till är första hjälpen-utbildning och första hjälpen-materiel. 
 

9. Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2020-01-26 Linda Müller 2020-01-26 


