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Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-11-05 
Plats: Teams-möte Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, 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 Christel Meijerhöffer till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
Säkerhetsplanen planerar vi att ta på ledarträffen. 
Jul i Genarp verkar enl. mötesanteckningar från ett hållet möte ersättas av en 
“tända ljus”-kväll i byn. 
Friluftsplanen är ännu ej kommunicerad från kommunen. 
 

5. Corona 
De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och 1177 har varit svårtolkade 
för vår verksamhet. Därför är det bra att Friluftsfrämjandets Region Syd, som 
har fått sina riktlinjer från Region Skåne, har gått ut med hur vi ska förhålla 
oss: "I restriktionerna står ingenting om vad som gäller om vi ses utomhus - 
detta förtydligades av smittskyddsläkaren med att så länge vi håller avstånd 
och inte samåker eller åker kollektivt till träffarna är vi välkomna att fortsätta 
med aktiviteter utomhus. Detta gäller även de som är över 15 år. 
I restriktionerna stod det att vi ska undvika kontakt med folk vi inte umgås 
med varje vecka - detta förtydligades med att så länge träffarna sker utomhus 
är det ok att träffas oavsett hur ofta med samma kommentarer till avstånd och 
samåkning som i stycket ovan." 
Styrelsen i Genarp gör mot bakgrund av detta förtydligande bedömningen att 
vi kan fortsätta våra verksamheter, naturligtvis med extra hänsyn och 
försiktighet. Aktiviteter kan behöva anpassas ytterligare och känner ni som 
ledare er tveksamma till att genomföra planerade aktiviteter så går det 
naturligtvis att ställa in om de inte kan genomföras på ett tryggt och säkert 
sätt. 
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6. Ledarträff 
Efter en diskussion kom vi i styrelsen gemensamt fram till att vi skjuter på 
ledarträffen. Dels är det i sig, även om vi planerade att vara utomhus med 
avstånd, trots allt en ökad exponering av risken att smittas, än att inte träffas 
alls. Dels är det bra som förening att föregå med gott exempel för ledarna. 
Grupperna kommer därför att uppmanas att lämna in säkerhetsplaner för sina 
äventyr utifrån de mallarna vi har gjort. 
Verksamhetsplanerna som vi tänkte diskutera med ledarna kommer också att 
efterlysas från de olika ledarna i kommande mailutskick. 
 

7. Samtycke bildpublicering 
Anton föreslår att vi ska använda oss av en samtyckesblankett för foton och 
film. Denna måste skrivas under för att vara juridiskt bindande och gäller tills 
dess att blanketten återkallas. Sker återkallelse måste vi ta bort alla bilder där 
personen förekommer i våra medier. 
Det enklaste sättet att slippa denna hantering av blanketten för våra ledare är 
att inte ta några identifierbara bilder. 
Information om denna blankett och att vi bör minimera antalet kanaler som 
bilder förekommer på läggs ut på hemsidan, i ett kommande ledarbrev samt 
informationen till nyblivna ledare. 
 

8. Läget i verksamheten 
Tjej-MTB är nu ute och cyklar i mörkret om onsdagskvällarna och har en gång 
kvar. Barn-MTB har två gånger kvar, den traditionsenliga avslutningen ställs 
in i år under rådande omständigheter. 
Johan rapporterar att Kul på Hjul och fötter har varit väldigt uppskattat i år och 
priserna är nu utdelade. Vi fick in några tips på nya frågor tack vare att 
deltagare hade möjlighet att skicka in sådana. 
Strövare -13 tog in några nya i början av hösten och är nu 16 barn. Förra 
träffen vandrade de upp till Klinten och under kommande träff ska de tälja för 
första gången. 
Mörkervandringen gick av stapeln den 24/10, vi drog in nästan 7000:- och 
besökarna tyckte rundan var rysligt värd att gå. 
Lufsare -08 har avslutning imorgon då de har fredags grill ’n chill då det också 
ska tillverkas tändkottar som ska säljas vid julgransförsäljningen. 
Vår nya, fina Mulle har bara blivit hittad av en barngrupp i höst men tyckte att 
det var en rolig stund. 
SUP’en fick ställa in sista träffen p.g.a. hård blåst, men planerar att ta igen 
denna träffen en annan dag. 
Lufsare -10 ska ha en kvällsträff nästkommande helg. De hade även en dryg 
2-mils Lufsarledarvandring runt Häckebergasjön för ett par veckor sedan. 
 

9. Övriga frågor 
På nästa styrelsemöte ska vi titta på brevet som skickas till nya ledare, där vi 
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bl a också ska informera om brottsregisterutdraget. 
Peter Ohlsson som är med i Vita slingan-gruppen (MTB) har uttalat önskemål 
om att vara med i styrelsen. Napoleon ska prata med Karin som är i 
valberedningen, i vilket fall som helst är det något som årsmötet beslutar om. 
Även om han inte blir invald i styrelsen kan vi ju samarbeta med honom i 
MTB-frågor. 
Napoleon har blivit kontaktad av och ska träffa Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén för att prata om Friluftsfrämjandet och vad vi skulle 
vilja förändra med närområdet.  
Christel berättade att de beställda ledarplaggen är på väg att levereras. 
 

10.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
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