
 
 
 
    Genarps lokalavdelning 

Protokoll Styrelsemöte  
Friluftsfrämjandet Genarp 2021-02-11 
Plats: Teams-möte Genarp kl 19.00 
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, Therese Omme, Johan 
Westerberg, Christel Meijerhöffer, Anton Larsson, Helen 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 Anton Larsson till justerare. 
 

4. Föregående protokoll 
Protokollet lästes upp och lades till handlingarna. 
 

5. Ekonomi, resultat 2020 och budget 2021 
Christel har stämt av med Helen och justerat bokföringen så utseendet är lite 
bättre. Även balansräkningen är korrigerad vad gäller hur skulder och intäkter 
sätts upp samt hur granarna hanteras i bokföringen. 
Budgeten är också klar och ligger på 160 000:- för 2021. 
Vi kommer att föreslå för årsmötet att materialfonden som störst ska kunna bli 
100 000:-. 
En av revisorerna har sagt att han helst ser att en ny revisor tar över till 
revisionen för verksamhetsåret 2021. 
 

6. Verksamhetsplan 2021 
En ny mall för verksamhetsplanen har kommit från Riks som vi nu ska ta in 
och anpassa för vår lokalförening. Vissa punkter är vi inte säkra på om det är 
något vi kan få in hos oss eller om det är på Riks nivå. 
Vi bestämmer att vi inte tar oss an målet att växa med X% då vi hellre har en 
lokalförening som har en bra verksamhet och som passar vår lantliga bys 
storlek, samt att vi inte planerar för att inför nya sorters aktiviteter. 
Vi anser att informera våra skolor inte skulle ge något resultat då 
Friluftsfrämjandet i Genarp är väl känt hos både personal och föräldrar, samt 
att skolorna själva håller på att öka nyttjandet av vår lättillgängliga 
utomhusmiljö. 
Eftersom första hjälpen-utbildningen inte blev av 2020 planerar vi att göra det 
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under 2021. 
 

7. Vinteraktiviteter 
I år har vi för första gången på flera år möjlighet att ha vinteraktiviteter i 
Genarp. Därför skulle vi ganska snabbt och oplanerat kunna lägga upp på 
Facebook att vi kör en runda längdåkningsskidor någon kommande helg. 
 

8. Läget i verksamheten 
Lufsare-08 har haft skridskoträff på översvämningen vid Gräntingevägen och 
kommer ha övernattning utomhus i mars. 
Strövare-12 har planerat två övernattningar i vindskydd i vår. 
Strövare-13 ska träffas och åka pulka på lördag. 
Det finns en grupp tjejer som kommer från Tjej-MTB-gänget som cyklat på 
onsdagar under vintern. 
Barn-MTB drar igång 11:e april och Tjej-MTB startar i mitten av mars. 
Övriga grupper har inte detaljplanerat sina Äventyr för året än. 
 

9. Övriga frågor 
Kul på Hjul-gänget (Therese Omme, Johan Westerberg, Jacob Axelsson) har 
gjort färdigt de två rundorna och de kommer starta innan nästa helg. De har 
också lyckats få in fler nya sponsorer, bl a Jimmys Däck & Mek och Haglöfs. 
Avgiften för att deltaga på en runda kommer vara 50:-. 
 

10.Mötet avslutas 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna. 
 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
Mats Hjerthén 2021-02-11 Anton Larsson 2021-02-11 


