
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2021-01-14 
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 
Napoleon och Karin har ännu inte fått till en träff med Peter Ohlsson. 
Riks håller på att göra en mall för att hålla årsmöte digitalt, vi inväntar den 
innan vi lägger ner något eget arbete på det. 
Corona fortsätter göra det svårt för oss att planera någon vinteraktivitet. 
Anneli Lönnblad har sagt sig vara intresserad av att ta över Tipsrundan efter 
det att hennes Lufsare -08’or har slutat, d.v.s. efter sommaren 2022. 
 

5. Ekonomi, resultat 2020 och budget 2021 
Christel har gjort resultatuppföljning för 2020 samt börjat göra budget för 
2021. 
Resultatet är endast ca 8 000 kronor mindre än budgeterat trots det gångna 
corona-året vilket är en positiv överraskning. 
Christel stämmer av med Helen hur hon vill att granarna ska bokföras 
framöver. 
Till nästa möte ska vi fundera på taket för materialfonden som vi ska föreslå 
för årsmötet, kanske ca 100 000 - 150 000 kronor. 
 

6. Uppföljning verksamhetsplan 2020 
Enligt Anton har så när alla grupperna använt sig av Äventyrshanteraren. 
P.g.a. corona har vi inte kunnat arbeta så mycket med 
verksamhetsutvecklingen tillsammans med ledarna, som vi hade planerat 
göra vid en ledarträff som ännu inte blivit av. 
Under året har vi haft en bra kommunikation i föreningen bedömer vi, inte 
minst kring ändrade riktlinjer kring corona. 
Anneli och Christel var på ett möte kring utvecklingen av TVM, där det bland 
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annat pratades om att vi borde redan innan grupperna har sin fjällresa ha 
knutit kontakter med andra lokalföreningar för att ha bättre utbyte. 
Vi har vidareutbildat våra ledare på ett tillfredsställande sätt. 
Att få igång Mulle -14 har vi tyvärr inte lyckats med i år, utan vi får försöka 
ytterligare under 2021. 
Vi har tyvärr fått ställa in några av årets planerade aktiviteter som fackeltåget 
till Valborgselden och krabbelurförsäljningen på Genarpsdagarna, å andra 
sidan har vi haft en utökad och anpassad Tipsrunda samt en ny Reflexrunda. 
Vi har jobbat mycket kring säkerhetsplanerna och grupperna är medvetna om 
att de ska göra en sådan plan för sina Äventyr för 2021. 
Anton har kollat upp att ledarna ska lämna in utdrag från belastningsregistret 
vart tredje år. 
 

7. Läget i verksamheten 
Tipsrundan och Reflexrundan har varit välbesökta och dragit in ca 2 000 
kronor. 
 

8. Övriga frågor 
Kul på Hjul-gänget (Therese Omme, Johan Westerberg) har nu tagit in Jakob 
Axelsson i sin grupp och de kommer göra två rundor under några veckor runt 
sportlovet, en kortare inne i byn och en i skogen. De har pratat lite kring 
vinster, om det behövs och om det finns andra än de som de frågat tidigare 
om spons. Efter lite diskussioner kom vi fram till att ta ett ytterligare ett varv till 
samma sponsorer som tidigare samt Ottossons färg och Lådfabriken. Vi 
skulle även kunna köpa in något från shopen för att ha som vinst. 
 

9. Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
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Mats Hjerthén 2021-01-14 Johan Westerberg 2021-01-14 


