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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-05-28 
Plats: Vattenmöllan Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, Therese Omme, Johan 
Westerberg, Christel Meijerhöffer, Anton Larsson, Helene Hansson 
 

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 Helene Hansson till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
Verksamhetsplanen tar vi upp under höstens möten. Christel har nu köpt in en 
A3-lamineringsmaskin. Mats och Napoleon var på tippen och kastade gamla 
saker från förrådet, utom båren som de hade svårt att skiljas från. Den 
kommer dock att lämna oss genom Lindas försorg under de kommande 
veckorna. 
 

5. Kullaläger 
Årets läger får ett lite alternativt upplägg p.g.a. corona, det är planerat som ett 
heldagsläger utan övernattning den 29 augusti istället. De äldre Lufsarna 
kommer vandra från Vattenmöllan till ett för i år nytt lägerställe, Kullatorpet, 
där det blir caterad lunch. Under dagen genomförs olika stationer som 
grupperna ansvarar för. Grupperna kommer att ha separerade 
samlingsplatser. Mellanmålet på eftermiddagen serveras också som lämpligt 
energiintag ur corona-aspekt. Efter mellanmålet åker Mulle-grupperna hem 
och Strövar- och Lufsargrupperna stannar kvar för att senare äta middag, 
även den caterad. På kvällen blir det myshäng till grupperna är nöjda eller ca 
20-tiden. Avgiften för årets läger kommer vara i samma nivå som andra år 
trots att det bara är en dag p.g.a. den caterade maten. 
 

6. Säkerhetsplan 
Vi informerar i ledarbrevet att vi i höst kan börja använda de 
säkerhetsplanerna som finns som mallar och att vi till vårterminsstarten 2021 
ska följa de olika planerna. Under hösten fyller vi på med fler nedbrutna 
planer (t ex täljning, yxa, eld). I säkerhetsplanen ska det finnas en mall för 
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uppföljning som ska göras efter en aktivitet, gärna alltid men alltid efter en 
incident. Som förslag kan man ha en hjälpledare för de olika aktiviteterna. 
 

7. Ledarträff/ledarbrev 
Vi tidigarelägger planen att ha en ledarträff till den 20 augusti som vi har vid 
förrådet för att visa upp för alla ledarna vad vi har materiel. Deltagarna 
kommer uppmanas att ta med egen förtäring. Under kvällen passar vi även på 
att visa upp mallen för säkerhetsplanen och diskuterar den. 
Styrelsen kan också passa på att efterlysa intressanta aktiviteter, roliga lekar 
eller bra ställen för att paddla eller vandra. 
I brevet informerar vi även om kommande Kullaläger samt att uppmana folk 
att söka våra utbildningar. 
 

8. Materialfrågor 
Vi har på Messenger tidigare bestämt att det räcker med att ha flytväst med 
krage för de som inte är simkunniga eller där ledarna eller föräldrar vill att 
barnen ska ha det. Vi har därför införskaffat ett antal nya flytvästar utan krage 
och kommer slänga ett antal gamla, ofräscha flytvästar med krage. 
Ska vi låna ut vår utrustning? Vi har blivit tillfrågade av Veberöds lokalförening 
som ville låna våra kanoter och det har vi har sagt OK till, vi har också sagt 
nej till en skolklass som ville låna dem. Generellt tänker vi att vi endast lånar 
ut till andra i Friluftsfrämjandet, inte minst för att vi vill kunna ha vår utrustning 
tillgänglig i bokningskalendern för våra egna grupper. 
Vi har som förslag att alla ledarna ska få varsin T-shirt i bomull eller tröja i 
funktionsmaterial, Christel och Napoleon får i uppdrag att kolla upp och köpa 
in. 
 

9. Kul på hjul och fötter 
Therese och Johan har fått ihop hela 19 frågor till årets rundor. De har även 
jagat sponsorer till priser och fått bra resultat. Anton lägger upp en sida med 
ett anmälningsformulär för de intresserade som genererar ett svar med 
information och betalningsanmodan. Napoleon ser över möjligheterna att 
lägga upp positionerna på en google-karta. 
 

10.Höstens möten 
Mötena kommer ske 3/9, 1/10, 5/11 samt den 3/12 kl 19 i Kyrkstugan. 
 

11.Läget i verksamheten 
SUP har rullat på och har tagit sig efter en lite skral start med få deltagare, 
kanske tack vare att man kunnat anmäla sig inför varje enstaka tillfälle. Det 
kommer finnas två prova-på-tillfälle i SUP i Tvedörasjön under vecka 24. Till 
och med lokalavdelningen i Örebro har hört av sig och varit nyfikna på våra 
SUP-träffar. Lufsare -08 var och paddlade i Kävlingeån för en vecka sedan i 
strålande sol och med avslutande å-bad, Helene var med som hjälpledare och 
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hon meddelar att hon gärna är med på andra paddlingsträffar. Mulle -13 var 
vid Bökesjön och hade en mysig dagträff med uppsatt vindskydd. Strövare -12 
hade avslutning vid Vattenmöllan där de bl a gjorde en A-bro, de saknar sina 
övernattningar. Tjej-MTB är igång med två grupper, en långsammare och en 
snabbare. Det skulle behövas ytterligare en ledare att tillgå. Barn-MTB har 
flutit på bra trots att det varit mycket administrativt jobb för att få ihop lagom 
stora grupper inför varje träff. På lördag kommer Christel att ha en 
avrostningspaddling för ledare i Sövdesjön. Tipsrundans sista omgång var i 
söndags, vi hoppas på att denna aktivitet kan fortsätta som vanligt i höst för 
att få det så välbehövliga sociala utbytet. 
 

12.Övriga frågor 
Eventuellt förlorar Mulle -16 tyvärr en ledare i höst, vi kan kanske peppa dem 
lite så de inte tappar suget. 
Ett förslag kom upp att ha en prova-på-träff för barn-MTB under sommaren 
om vi hittar någon ledare för det. 
Christel tänker eventuellt prova lägga upp så att man vid anmälningstillfället i 
Äventyrshanteraren också betalar där. 
Vi har nu fått en tredje nyckel till förrådet som Linda har. 
Linda gör uppehåll i informationen till nya grupper under sommaren och låter 
Therese ta över det i augusti. 
 

13.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2020-06-03 Helene Hansson 2020-06-03 


