
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-03-30 
Plats: Heckebergavägen 18 Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, Anton Larsson, Therese 
Omme, Johan Westerberg 
Närvarande på Teams: Christel Meijerhöffer, Mathias Persson 
 

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 Johan Westerberg till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 

5. Fördelning av uppgifter/roller 
Vi har ett Excelark där vi sätter upp vem i styrelsen som gör vilken uppgift. 
Eftersom Christian Grandi lämnat styrelsen måste vi ersätta rollen som 
materialansvarig, Linda har erbjudit sig att ta denna. Linda lämnar därmed 
över ledaradministrationen (och ge första informationen till nya grupper) till 
Therese. Mathias tar över skrivandet av ledarbrev från Christel. Therese och 
Johan tar över Kul på Hjul och Fötter. Att se till att vi gör en säkerhetsplan 
ansvarar Johan för. Även mindre justeringar gjordes. 
 

6. Planering av genomförande Verksamhetsplan 2020 
Anton ska försöka att ännu tydligare hjälpa till med att “Uppmuntra, stötta och 
utbilda ledare i att använda Äventyrshanteraren”. 
Napoleon bevakar och deltar i “Delta i kommunens arbete med framtagande 
av en friluftsplan...”. 
Vi planerar att boka ett särskilt möte då vi tar upp och arbetar genom punkten 
“Aktivt driva arbetet med verksamhetsutveckling...” och då kanske vi efterlyser 
åsikter på Facebook. På nästa styrelsemöte fortsätter vi med planeringen för 
detta möte, då vi även pratar om punkten “Förbättra kommunikationen och 
sammanhållningen inom föreningen…”. 
För att “Arbeta med att behålla barn/ungdomar i Lufsargrupperna och TVM” 
har Christel och Anneli anmält sig till en utbildning för detta 7:e november, 
styrelsemötet efter det tar vi upp reflektioner från den. 
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Christel fortsätter på samma sätt jobba med att “Fortsätta vår ambitiösa 
satsning på ledarutbildningar” och vi ska vara lyhörda från ledare om det är 
något de vill utbilda sig inom. 
Vi kommer prata om punkten “Återstarta Mulle -14” på något av de två 
kommande styrelsemötena. 
Vi får återkomma i höst med “Vi skall genomföra öppna aktiviteter där vi visar 
upp våra verksamheter” då vi under rådande omständighet med corona inte 
bör eller kan ha öppna inbjudningsaktiviteter. 
För att underlätta för grupperna i att “Säkerställa att det finns en 
säkerhetsplan för varje aktivitet” ska vi sammanställa och se till att det finns 
en grundmall, som vi sen presenterar på en ledarträff. Johan och Christel 
jobbar på det till vi tar upp det på något av de två kommande styrelsemötena. 
 

7. Profilplagg 
Vi lägger upp en ny rad i “Organisation styrelse” där Mathias blir ansvarig för 
denna uppgift. Det rör sig om ett femtontal nya ledare som behöver utrustas 
med ett plagg. Vi avvaktar beslut att köpa in nu då ekonomin under året kan 
vara osäker under rådande omständigheter. 
 

8. Läget i verksamheten 
MTB-barn ställde in premiären igår då vi var osäkra på gruppens storlek och 
hur vi hanterar det just nu med restriktioner för samlingar större än 50 
personer. En grupp personer arbetar på en lösning för att sprida ut grupperna 
vid samlingen tillsammans med andra åtgärder. 
Mulle -13 ställde in sin träff då de skulle göra pizza vilket inte kändes säkert. 
  
 

9. Övriga frågor 
Vi följer, delar och rättar oss efter vad Riks och Folkhälsomyndigheten sätter 
för rekommendationer och restriktioner under våren. 
Valborgsfirandet kommer vi med största sannolikhet få ställa in. 
Linda har kollat på en hängmatta med tarp och myggskydd för ca 1500:- som 
verkar vara det vi vill ha. Till nästa möte funderar vi på hur många vi ska köpa. 
 

10.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2020-03-30 Johan Westerberg 2020-03-30 


