
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2020-12-03 
Plats: Teams-möte Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, Therese Omme, Johan 
Westerberg, Christel Meijerhöffer, Helene Hansson, Karin Berg (punkt 4) 
 

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 Linda Müller till justerare. 
 

4. Planering årsmöte -21/valberedning 
Styrelsen fick i uppdrag att i år hitta ytterligare en person till valberedningen, 
vilket tyvärr ingen av oss hunnit göra. Då ingen i nuvarande styrelse aviserat 
sin avgång gör det inte så mycket, utan vi får försöka göra det framöver. 
Peter Ohlsson är, som tidigare nämnts, intresserad att gå med i styrelsen, 
varför han har skickat in ett från Friluftsfrämjandet meriterande CV. Napoleon 
och Karin kontaktar honom för att stämma av hans förväntningar på oss och 
våra möjligheter att ta till vara på hans expertis inom MTB. 
Karin kontaktar revisorerna för att kontrollera att de vill fortsätta, Napoleon 
kontaktar Mathias för att höra om hans fortsatta styrelsearbete. 
Årsmötet kommer sannolikt att bli digitalt, därför förbereder vi oss för det. I 
kallelsen måste det begäras in svar från intresserade så de kan få en 
inbjudningslänk skickad till sig. 
 

5. Föregående protokoll 
Christel och Anton har förberett ett brev som ska gå ut till alla ledare med 
information om vad de ska göra angående säkerhetsplanerna. 
Napoleon har varit på mötet med Romeleås- och Sjölandskapskommittén där 
han träffade olika folkvalda politiker från flera städer och kommuner från 
sydvästra Skåne. 
 

6. Onboarding nya ledare 
Therese har gjort ett brev för nya ledare. Napoleon har satt samman ett antal 
punkter som man som ny ledare bör få information om, detta är dock så 
många grejer att det bäst informeras genom att det i brevet finns en länk till 
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hemsidan där man kan läsa om dessa. 
 

7. Vinteraktiviteter 
Tidigare år har vi åkt skridsko i Lunds ishall, detta känns inte aktuellt i vinter. 
Christel har kunnat få tag i en låda reflexer från hennes jobb som hon ska 
göra en reflexrunda av vid Vattenmöllan. Tipsrundan kommer att sättas ut ett 
par gånger under julhelgen. 
Therese och Johan siktar på att göra en Kul på Hjul “Vinter edition” för 
sportlovsveckan, eventuellt tillsammans med Jakob Axelsson. 
Om restriktionerna har lättats till sportlovet kan vi eventuellt göra andra 
aktiviteter. 
 

8. Styrelsemöten VT -21 
Möten för 2021 har bestämts till den 14/1, 11/2, 8/4, 6/5 samt den 17/6 kl 19. 
Årsmötet planerar vi till den 4/3 med ett direkt påföljande konstituerande 
styrelsemöte. 
 

9. Läget i verksamheten 
SUP körde en avslutande träff en lördag på Sövdesjön, med riktigt klart vatten 
eftersom vattenkvalitén förbättrats genom att mycket vitfisk fiskats upp. 
På lördag den 5/12 drar årets julgransförsäljning igång som i år sköts av 
Lufsare -08. 
 

10.Övriga frågor 
Karin berättade att hon vill börja lämna över tipsrundan till någon annan som 
vill driva det vidare, företrädesvis till någon som är eller har varit involverad i 
Friluftsfrämjandet och rundan tidigare. 
Christel har nu beställt en 15-fots kanot. 
 

11.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
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