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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-10-01 
Plats: Teams-möte Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, Therese Omme, Johan 
Westerberg, Christel Meijerhöffer, 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 Johan Westerberg till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
Angående hanteringen av corona är det ingen som hört om några problem 
från grupperna. 
Inga nya rekommendationer har kommit från Riks. 
 

5. Säkerhetsplan 
Christel började med att presentera säkerhetsplanen för Strövare/Lufsare 
varpå Anton visade densamma för Knytte/Mulle, dessa ligger sparade i 
Teams. Planerna är välgjorda och är nu redo att presenteras för ledarna på 
ledarträffen. 
Inför nästa termin kommer alla grupperna att avkrävas på en av varje grupp 
gjord säkerhetsplan som skickas in tillsammans med deras planering. 
Napoleon har pratat med Karin och de kom fram till att det kan vara bra att ha 
en enklare variant av säkerhetsplan för tipsrundan när allt gått tillbaka till det 
normala och tipsrundan är bemannad. 
 

6. Ledarträff 
På ledarträffen den 14 november kl 9.30-12 tänker vi oss att ha en station där 
vi kan öva oss på knopar främst för att spänna upp en tarp, en station där vi 
provar olika sätt att tälja samt en station där vi går genom säkerhetsplanerna. 
Napoleon skickar ut inbjudan och även en påminnelse ett par veckor innan. 
 

7. Jul i Genarp 
Napoleon var på ett möte på Medborgarhuset som kommunen kallat till 
eftersom Lions lagt ner och om det då fanns intresse kvar bland föreningarna i 



 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

byn vilket det gjorde. Friluftsfrämjandet kan förslagsvis stå och sälja 
tändkottar och göra krabbelurer. 
Vår julgransförsäljning startar den 2:a advent och vi frågar Coop om vi får stå i 
anslutning till deras affär. 
 

8. Lunds kommuns friluftsplan 
Vi har lämnat in några punkter till kommunen; att ha en långsiktig plan för 
friluftslivet (hur ser t ex Ekevallens framtid ut då den får fler och fler besökare, 
elljusspåret m.m.), att anlägga fler vindskydd och grillplatser eller i alla fall 
göra befintliga lägerplatser något större, att göra fler iläggsplatser för kanoter 
längs med Kävlingeån, att göra Tvedörasjön mer lättillgänglig, att göra en 
cykelväg mellan Genarp och Lund, att ta fram ett regelverk för elcyklister, att 
vi inte vill ha fler inskränkningar för MTB-cykling på grusvägar och stigar i 
naturreservaten. Efter att kommunen har samlat in och sammanställt alla 
inkomna åsikter kommer det sannolikt en plan under 2021. 
 

9. Nominera ungdomsledare 
Styrelsen har ett förslag på vem vi vill nominera till Lunds kommuns 
ungdomsledare. 
 

10. Verksamhetsutveckling 
I protokollet från 2020-04-23 har vi många bra förslag på vad vi skulle kunna 
utvecklas inom. Styrelsen har svårt att välja och därför tar vi upp det på 
ledarträffen för att veta vad vi ska satsa på, så ökar chansen på att vi 
utvecklar rätt saker. Napoleon skriver i inbjudan till träffen att vi ber dem 
förbereda sig på denna frågan. 
 

11.Läget i verksamheten 
Knytte -16/17 har nu tre ledare och det är vad de har velat bli. 
Mulle -14 håller tyvärr på att läggas ner pga för få ledare, det finns en som är 
intresserad men vill inte göra det ensam. Therese skriver ut på Facebook att 
vi söker en ledare. 
Strövare -13 har varit vid Svarte damm och tältat tillsammans med några 
föräldrar, Anton skriver lite om det på ledarsidan för att sprida att det är ett bra 
ställe att ha läger.  
Lufsare -08 var på ett lyckat paddlingsläger i Dagstorpssjön och imorgon är 
det dags för nästa läger vid Bokesjön. Christel har kollat med Henrik Tham så 
det inte pågår någon jakt vilket det inte gjorde och han uppskattade 
påringningen. 
Strövare -10 har haft en paddlingsträff på Häckebergasjön i strålande sol. 
Barn-MTB har kommit igång bra. De nya sättet att inte ha gemensamt upprop 
fungerar bättre då grupperna har vars sina upprop, det blir en bättre start av 
gemenskapen och man hinner säga hej till föräldrarna. Det lite negativa med 
det är att ledarna kommer ifrån varandra lite grand men vi får åtgärda det... 
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Tjej-MTB fortsätter bra och den nya hjälpledaren har blivit varm i kläderna, 
därför tror Christel att de kan bli fler deltagare till våren. 
Kul på hjul är nu avslutat med ca 25 inkomna svar, ett par av frågorna har fått 
ändrade svar under sommaren pga av ändrade förhållande. 
Strövare -11 som har Mörkerrundan i år har tagit bollen och förväntas maila ut 
info om den inom kort. 
Vissa grupper har haft dåliga knivregler, Christel och Napoleon skickar ut 
uppmaning till dessa om att det är viktigt att ha regler så alla vet vad som 
gäller. 
SUP-gruppen är full och de har varit ute på ett antal träffar. Kanske skulle det 
finnas intresse för att göra en ungdomsträff? Napoleon kollar med Elisabeth 
om det finns intresse i hennes avgångna Lufsargrupp. 
Christel har sökt några stipendier bl a till Craaford eftersom Helene har haft 
väldigt mycket att göra på jobbet. 
 

12.Övriga frågor 
Christel fortsätter kolla på något ledarplagg som vi har bestämt att vi ska ge 
våra ledare (eventuellt att man själv kan betala till för att få ett dyrare plagg). 
Vi beslutar att vi kan lägga upp till ca 15 000:- på detta utifrån budget, hur året 
gått samt nivån på behov av införskaffande av ny materiel. 
 

13.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2020-10-01 Johan Westerberg 2020-10-01 


