
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-04-23 
Plats: Kyrkstugan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, Therese Omme, Johan 
Westerberg, Christel Meijerhöffer, Mathias Persson 
Närvarande per telefon: 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 Christel Meijerhöffer till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
 

5. Verksamhetsutveckling 
Som förslag på något vi kan höja nivån på i vår verksamhet är paddling, att 
det inte bara stannar efter det att en ledare är utbildad utan att man kommer 
vidare. Det gäller även andra grenar, att vi blir bättre på erfarenhetsutbyte 
med idéer på roliga och givande lekar, aktiviteter och träffar. Vi kan också bli 
bättre på att efterfråga vad våra ledare vill ha hjälp med, stötta och visa hur 
det fungerar i Friluftsfrämjandet i Genarp. Därför bör vi skapa en checklista 
eller årshjul så det blir lättare att följa. Mathias påpekade att det vid hans 
ledarutbildning kändes som att ledarna inom Friluftsfrämjandet nog står längre 
ifrån varandra än vad ledare kanske gör i andra organisationer eller 
föreningar. Ett annat förslag är att starta någon sorts orienteringsgren. En idé 
är att låta ledare i Mullegrupperna ha ett läger med övernattning för att öva sig 
på att sova ute, eller att bjuda in dem till att komma tillbaka till Kullalägret för 
övernattning efter det att de varit hemma och lämnat Mullebarnen. Vi skulle 
kunna se över möjligheterna att utöka vår servering på söndagarna i samband 
med tipsrundan. För att locka fler vuxna till Friluftsfrämjandet skulle vi kunna 
starta upp fler vuxengrupper, kanske “Äventyrliga Vuxna”. Vi har ju haft 
“Äventyrliga Familjen”, det är kanske en idé att starta upp den igen. Möjligtvis 
finns det utrymme för fler MTB-grupper, t ex snabba/avancerade ungdomar 
eller för män som vill börja cykla MTB. 
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6. Säkerhetsplan 
Det finns många säkerhetsplaner att utgå från som mall på Friluftsfrämjandets 
hemsida. Hos oss i Genarp finns det ganska stor förbättringspotential där 
styrelsen ska göra ett bra förberedelsearbete med olika mallar (t ex paddling, 
täljning, yxa, eld, allergi, trötthet, skallskador, getingstick m,m.), så det blir lätt 
för respektive grupp att kopiera och göra sina säkerhetsplaner inför deras 
Äventyr. När grupperna har gjort sina egna planer kan de läggas upp på 
Äventyret så de finns där att titta på för deltagarna. Att ta en avstämning på 
sin plan på dagen inför ett Äventyr är också något som är bra att ta för vana. 
Vi ska även uppmana våra ledare att installera SOS-appen. Att vi vid behov 
har Krisstöd från Friluftsfrämjandet är något som kan behöva upprepas för 
våra ledare. Vi kan gå ut i vår Facebookgrupp och fråga våra ledare om de 
redan har några säkerhetsplaner som är bra att utgå från. 
 

7. Ledarträff 
Vi har länge pratat om att ha en ledarträff vid förrådet, men med tanke på 
rådande omständighet med corona och att vi inte riktigt har sorterat upp alla 
våra saker på de nya hyllorna, skjuter vi på träffen till den 27 augusti kl 18. Vi 
siktar på att laga någon sorts mat där och att vi visar alla ledarna vad vi har 
för fina grejer att använda. 
 

8. Läget i verksamheten 
Strövare -10 har ökat sitt deltagande sedan corona kom. Lufsare -08 
planerade om från att vara på läger på Österlen till att göra en dagstur Dalby 
stenbrott - Torna Hällestad ToR, samt att alla hade sin egen matsäck istället 
för att de lagade mat tillsammans. De ska även ut och cykla på Valborg och 
göra sin egen brasa eftersom byns firande är inställt i år. Strövare -12 har haft 
sina träffar i närområdet och hade också planerat ett läger som de ska göra 
om till vanlig träff. Strövare -12 “Snok” skulle egentligen till Krankesjön till 
helgen men ändrar det till en mer lokal träff, senare i maj skulle de haft ett 
läger men ändrar det till en fredagsmys-träff. Strövare -11 ska ha träff på 
söndag då de går från Sandvägen till Bökesjön. Mulle -13 har haft en träff där 
de bara träffades och lekte lite, på sin nästa träff kommer de gå ca en halvmil 
från byn genom Risen och ut mot vägen mot Rockarp. MTB-barn fungerar bra 
tack vare att föräldrarna måste anmäla sina barns närvaro inför varje träff och 
vi sen genom idogt planeringsarbete tillser att vi inte får större grupper än tio 
personer. SUP är en lite decimerad skara pga sjukdomar och avhopp men de 
har haft några bra träffar, Napoleon lägger ut att det finns ett par platser kvar 
till resterande träffar bl a i någon å. Tipsrundan är i gång där man lägger sina 
svar i en låda, grillningen är inte uppstartad ännu och kommer nog inte att 
komma igång nu under våren. Anton tittar på om man skulle kunna göra en 
app-variant på tipsrundan.  
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9. Övriga frågor 
Christel skickar ut info om hur man skaffar Friluftsfrämjandet-mailadress på 
messenger och Anton skapar en Teams grupp för styrelsen. Därefter får alla 
prova Teams lite grand för att se hur det fungerar. 
Christel föreslår att vi köper in en A3-lamineringsmaskin, mötet beslutade att 
det var en bra idé och godkände förslaget. 
Mats och Napoleon kör till tippen och kastar gamla saker från förrådet 29/4. 
 

10.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
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