
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2021-04-08
Plats: Teams-möte Genarp kl 19.00
Närvarande: Napoleon Truedsson, Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Linda Müller, Johan
Westerberg, Therese Omme, Anton Larsson, Peter Ohlsson

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
Protokollet lästes upp och lades till handlingarna.

5. Fördelning av uppgifter/roller
För att få in nya i styrelsen i vårt arbete tar vi hjälp av vårt Excel-ark (som
ligger i Teams-mappen) där våra ansvarsområden finns. Vi gick genom listan,
förändringar är bl a att Napoleon tar på sig att skriva våra Ledarbrev, att även
Christel (förutom Napoleon) tar Lägga till nya ledare, Linda har nu också
nycklar till förrådet, Peter tar Profilplagg samt lade vi till en ny punkt Samla in
material från grupper när de slutar.

6. Årsplanering 2021
Vi beslutar att redan nu meddela gruppen som skulle hålla i valborgsfirandet i
år att det inte kommer bli något. Förhoppnings blir det av nästa år och vi kan
försöka få med alla på fackeltåget 2022 som nu missar och har missat tåget.
Napoleon meddelar ansvarig grupp för årets Kullaläger att de ska dra igång
planeringen som att det kommer bli av som vanligt med övernattning.
Johan och Therese kör Kul på Hjul även i sommar, gärna med input på både
kanaler att förmedla ut rundan samt uppslag på kontroller i skogarna.
Vi kan fråga Bikefix om han kan tänka sig att vi lägger ut hans begagnade
hyrcyklar som han ska sälja inom föreningen en vecka innan han själv säljer
dem.
Vi får försöka satsa på Ledarträff och träff för styrelsen under hösten.
Kanadensarkurser är inplanerade i augusti och september, Första Hjälpen
kurs finns digitalt men vi avvaktar till hösten för att förhoppningsvis få till stånd
en kurs i verkligheten.
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I vårt årshjul kan vi lägga till att de äldre barnen ska gå Första Hjälpen kurs på
brandstationen.
Mörkerrundan i år är det Strövare-12 som står för. Mer “pynt” behövs.
Mulledräkten behöver förnyas, Helen får önska vilken storlek hon vill ha.
Nya flytvästar har köpts in, kanske kan man lägga undan eller sortera ut de
äldsta.
“Friluftslivets år” kommer vi att fokusera på under nästa möte.

7. Ombud till regionstämman
Napoleon och Linda kommer delta på årets regionstämma som är digital.

8. Läget i verksamheten
Tjej-MTB är igång med fulla grupper (sammanlagt 20 deltagare) och 10 st  på
kö.
Barn-MTB drar igång på söndag, de flesta grupperna är fulla. Nytt för i år är
att ledarna för varje grupp rår om sig själv lite mer och ansvarar själv för
bemanningen av ledare.
Torsdags-MTB för ledare och äldre barn har blivit en stående träff varje vecka.
Lufsare-08 hade en övernattningsträff i Skrylle då de fick en kall natt, vilket
resulterade i att aldrig förr har lägerdeltagarna kommit i (den varma)
sovsäcken så tidigt på kvällen någonsin! Ny övernattning på Risen imorgon.
Lufsare-09 hade också en kall natt då de sov över i vindskyddet i Glamberga.
Lufsare-10 har haft kvällsträff med grilling.
Strövare-12 ska ha en övernattning i det nya vindskyddet vid Jägarehus.
Strövare-13 har haft tre träffar, bl a med pulkaåkning och träff vid Bokesjön
där de fick prova på slackline.
Tipsrundan körde igång förra helgen med samma koncept som i våras, dvs
obemannad bod och ingen korvgrillning.
SUP’en har kört de första gångerna på Häckebergasjön innan fågelskyddet
trädde i kraft, sen kommer de att ta sig an andra sjöar.

9. Övriga frågor
Medlemmar i Friluftsfrämjandet kommer få rabatt hos Bikefix kaffevagn i
samband med arrangerat Äventyr, se Facebook för ytterligare info.
Therese påtalade att det är svårt att rekrytera ledare och efterfrågar om det
finns några idéer på hur man kan lösa problemet, främst Mulle-14.

10.Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2021-04-08 Christel Meijerhöffer 2021-04-08


