
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-02-12 
Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Christel Meijerhöffer, Linda Müller, 
Christian Grandi, Anton Larsson, Karin Berg 
 

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 Anton Larsson till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 

5. Tipsrundan 
Karin besökte oss och pratade om tipsrundan. De kommer höja priset för 
vuxna till 15:-, barn oförändrat 10:-. Vinsterna ändras till Sverigelotten (ev. 
köper vi lotterna från Folkspel). Dessa ändringar skulle leda till att vi ökar vår 
vinst på tipsrundan från 700 till 1100 kronor i snitt per tillfälle. Hanteringen 
med inkomsterna förenklas genom att inte anteckna swish-betalningarna, 
utan endast resultatet av kontanter och swish, minus lotter som delas ut som 
bingo. Karin efterlyser även fler funktionärer och frågar oss om tips. Christel 
föreslår att man kan fråga de avgångna ledarna för Lufsare -04. Karin 
undrade om vi hört något från kommunen då vi frågat om vi kan få in el i 
boden, vilket vi inte gjort. 
Priset för korvarna kommer att justeras, men vi vill fortfarande handla lokalt i 
byn. Försäljningen skjuts lite framåt då det inte är många korvar som säljs 
innan kl 11. Även här kommer kassahanteringen att förenklas, t ex genom att 
inte sätta streck för varje såld korv(sort). Mötet beslutade att köpa in ett bord 
och två bänkar, “ölset”, för ca 1000:-.  
 

6. Förberedelser årsmöte 2020 
Johan Westerberg, Therese Omme och Mattias Strandberg har tackat ja till 
att ställa upp som valbara på årsmötet för styrelsearbete. Till 
revisorsuppleanten finns det två förslag, Ingemar Svantesson och Mikael 
Henningsson. Alla dessa förslag kommer att presenteras på årsmötet från 
valberedningen. 



 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Till ordförandeposten på årsmötet föreslås Per Gustafsson eller någon f.d. 
ledare, t ex Marie Björup eller Ola Bonder. Napoleon kollar upp. 
Napoleon har börjat fylla på verksamhetsberättelsen med utgångspunkt från 
vad vi hade som mål för 2019. Vi har i stort sett nått våra mål, men antalet 
äventyr skiljer sig relativt mycket från vårt mål på 100 st eftersom en grens 
terminsprogram bara räknas som ett äventyr. 
Riks har kommit ut med en ny mall för verksamhetsplanen, Napoleon har 
redigerat och fyllt på det för att passa vår lokalavdelning.  
Christian fixar fika på årsmötet. 
 

7. Lunds kommuns friluftsplan 
Kommunen har bjudit in till ett möte den 24/3 för kommande friluftsplan som 
Napoleon kommer att närvara på för att tillvarata våra intressen. 
 

8. Läget i verksamheten 
Skridskoåkningen genomfördes i Lunds lilla ishall under två timmar med 
många deltagare, ca 70 st. Mtb-barn med sina sex grupper har planerat 
träffarna för våren med bl a resa till Isaberg. SUP planeras med start i skiftet 
mars/april. Terminsprogrammen från övriga grenar börjar bli klara och läggs 
upp under äventyren. 
 

9. Övriga frågor 
Vi har handlat materialet till alla hyllorna och byggt en av tre hyllor, den är 
stabil och kommer tjäna sitt syfte väl. Resterande hyllor byggs inom närmsta 
veckorna. 
Förslag på vad vi ska köpa med 2019 års materialfond är bl a två SUP’ar, en 
kajak och hängmattor. 
 

10.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
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