
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-09-03 
Plats: Teams-möte 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 Therese Omme till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
Vi pratade mycket om Kullaäventyret och Verksamhetsplanen. Ledarträffen 
som vi planerat fick vi ställa in pga av för få anmälda deltagare. Vi har fått 
många frågor om att låna eller hyra vår utrustning, så det var bra att vi började 
med att säga nej på första frågan. Shopen på hemsidan har haft en 
administrativ avgift på det man köper oavsett hur mycket man köper, därför 
har Christel väntat till nu då det är tillräckligt mycket som ska köpas in, bl a 
något klädesplagg till våra ledare. Knytte -16 tappade en ledare men har 
kommit fram till att de kör vidare på att vara två ledare. Det kom upp som 
förslag att ha en prova-på-MTB-aktivitet, Christel och Mattias har nu pratat om 
att ha det någon vecka innan terminsstarten för att få lite tid innan det sen 
drar igång. 
 

5. Corona och höstens verksamhet 
RIKS skriver att det är OK att ha övernattningar i mindre grupper, likadant 
med matlagning. Vi har ett par gäng som ska ha övernattningsläger nu i höst, 
de löser det med 2-3 barn i varje tält (grupperat så som barnen redan leker på 
fritiden) och där ledarna sover i vars ett tält, eller att en medföljande förälder 
till varje barn sover i vars ett tält. 
Mörkerrundan planerar vi att genomföra, men med vissa justeringar. T ex fler 
kassor vid starten som är på avstånd från varandra och att vi kan ersätta 
försäljningen av grillad korv på slutet av rundan med flera mindre eldar som 
folk kan samlas kring och dricka medhavd varm dryck. 
Vi kan även uppmana grupperna att skriva i sina program att de ska använda 
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handsprit flitigt. 
 

6. Säkerhetsplan 
Vi skulle egentligen pratat om planen på ledarträffen, men då den blev inställd 
blev det följaktligen inte gjort. Johan är den som blev utsedd att hålla i 
mallarna, men vi tänker att vi bör dela upp planerna för de olika grenarna 
inom styrelsen för att komma igång med ett första utkast. 
Planen kan vara gemensam för Knytte/Mulle (Anton och Mattias gör första 
utkastet) samt för Strövare/Lufsare (Christel och Linda gör första utkastet). 
MTB har redan en väl utarbetad plan. Napoleon kollar med Karin om det 
behövs en plan för tipsrundan. Vi bör kanske ha en plan även för de enskilda 
Äventyren som Valborgsfirande, Kullaläger och Mörkerrunda? 
 

7. Ledarträff 
Vi planerar att ha en ledarträff den 14 november kl 9.30-12, där vi diskuterar 
genom säkerhetsplanerna samt har någon gruppaktivitet. Förslagsvis ger vi 
planerna till deltagarna lite efter hand i samtalet, för att få dem att tänka lite 
aktivt och konstruktivt, istället för att “slänga fram facit” från början. RIKS 
föreskriver att träffar ska ske utomhus eller digitalt, därför skulle vi kunna ha 
en cykelträff där vi tar oss runt till ett par olika ställen. 
Linda bjuder in alla intresserade till att boka tid med henne för att få en “grand 
tour” i förrådet. 
 

8. Status verksamhetsplan 2020 
Vi bestämde att Anton skulle vara mer stöttande på Aktivitetshanteraren för 
de olika grupperna och eftersom vissa grupper har svårt att komma till skott 
att lägga upp det på hemsidan, bestämde vi att Anton ska vara lite mer aktiv i 
att driva på dessa grupper.  
Napoleons deltagande på kommunens möte i deras arbete med friluftsplanen 
har blivit uppskjutet från våren och ska genomföras nu om ett par veckor. 
För att behålla ungdomar och få in dem i TVM kommer det vara en kurs i 
ämnet i november, Linda och Christel ska gå denna. 
Vi kommer att ha lite uppsamlingstillfällen på våra kurser eftersom det var en 
del sjukfrånvaro på vårens kurser. 
Fortfarande osäkert om Mulle -14 kommer att komma igång igen, Therese 
kollar upp. 
Friluftsfrämjandet har gjort en film för att rekrytera fler ledare, Napoleon delar 
den på Facebook. 
Kul på hjul och Mörkerrundan är de två öppna aktiviteterna vi har i år och vi är 
nöjda med det. 
 
 

9. Läget i verksamheten 
Tjej-MTB i gång med full grupp på 14 st och en ny hjälpledare. 
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Barn-MTB har premiär på söndag. 
Lufsare -08 startar upp med paddelläger nästa helg. 
Strövare -13 är fortfarande tre ledare och kommer att släppa in några nya 
barn för att fylla på gruppen. De ska ha ett läger om ett par veckor, eventuellt 
vid Svarte damm, som variation till Bökesjön. 
Strövare -12 ville egentligen ha läger men ersatte de planerna med att ha en 
träff från frukost och framåt. Barnen i gruppen är sugna på riktigt spännande 
äventyr, bl a önskar de gå vilse. 
SUP har full grupp med fler på kö. 
Kullaäventyret blev bra trots att det inte var något läger med övernattning, 
barnen tog tillfället i akt och vila under de uppspända vindskydden för att få 
samma myskänsla som det brukar bli på natten. 
Tipsrundan startade i söndags med 57 deltagare. 
Det finns sex st barn som skulle vilja gå i Knytte -17, för att snabbt få en grupp 
av dem har Therese fixat så de kan gå in i Knytte -16 tillsammans med i alla 
fall en förälder från -17. 
 

10.Övriga frågor 
Önskemål finns på att köpa in en elektrisk pump till de uppblåsbara SUP’arna 
samt fler hängmattor. 
 

11.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2020-09-03 Therese Omme 2020-09-03 


