
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2021-05-06
Plats: Teams-möte Genarp kl 19.00
Närvarande: Napoleon Truedsson, Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Linda Müller, Johan
Westerberg, Therese Omme, Anton Larsson, Peter Ohlsson, Helene Hansson

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

2. Val av mötessekreterare och justerare
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Helene Hansson till justerare.

3. Föregående protokoll
Protokollet lästes upp och lades till handlingarna.
Från Regionstämman meddelar Napoleon att Alexander Rosenkvist från
Sjöbo tar över som ordförande för Region Syd.

4. Första hjälpen för cyklister
Peter föreslår om man med hjälp av Räddningstjänsten skulle kunna hålla en
endagskurs i Första hjälpen vid Vattenmöllan för skador typiska för cyklister.
Alternativ till Räddningstjänsten kan vara någon som jobbar inom sjukvården
med tillräcklig kompetens eller Röda Korset.
Therese kollar med sin ledarkollega som är läkare om han skulle kunna ställa
upp.
Christel och MTB-gruppen tar över denna idén och funderar lite vidare kring
hur en sådan utbildning skulle kunna se ut (eftersom MTB-gruppen redan har
likadana tankar).
Man kan senare göra en aktivitet då man med barn och ungdomar gör
övningar inom Första hjälpen vid stationer man cyklar runt mellan.

5. Friluftslivets år
För augustis tema “Jag har aldrig” finns det många saker man kan göra; “Jag
har aldrig lagat mat över öppen eld”, “Jag har aldrig badat i skogen”, “Jag har
aldrig sovit under öppen himmel” etc.
Mötet pratade mycket kring olika idéer med att sova ute, fågelskådning, laga
mat i större sällskap m.m.
En fråga är, För vem gör vi det här? Gör vi det för våra egna medlemmar eller
ska vi bjuda in allmänheten? För nya inom friluftslivet eller för de mer vana?
Vi kan höra efter bland våra Friluftsfrämjarvänner och på Facebook om det
finns någon som vill dra i något i augusti.
När det gäller “Hela Skåne sover ute” 2022, om vi vill engagera oss i det då,
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kan ett bra område att hålla till på vara Raftarp eller Gydarp.

6. Styrelseäventyr
Vi tänkte att vi i styrelsen ska träffas och göra något roligt tillsammans. Till
exempel kanot & SUP, MTB eller något annat samt laga mat och umgås.
Detta kommer genomföras den 2:a september kl 17 och kombineras med
höstens första styrelsemöte.
Övriga styrelsemöten kommer hållas 30/9, 11/11 och 9/12 kl 19.

7. Läget i verksamheten
De senaste SUP-kvällarna har tyvärr blåst inne (vi har satt en gräns vid
10m/s), därför ska extrainsatta träffar hållas.
Strövare -13 var vid det numera näst nyaste vindskyddet vid Galtekulle, nästa
träff blir vid rhododendron-buskaget vid Björnstorp.
Strövare -12 har haft en övernattning i vindskyddet vid Jägarehus efter en
promenad direkt från skolan, där några barn gjorde ett eget vindskydd inne i
skogen. I söndags var de vid Krankesjön och fågelskådade.
Lufsare -08 var ute och traditionsenligt cyklade på Valborg med en snabb
grupp och en “äta choklad och prata”-grupp. Nästa vecka ska de ha
paddlingsläger vid Snogeholmssjön.
MTB-ledarna med barn var i Isaberg förra helgen och cyklade cross country ,
downhill och övade drop på arenan.
Tjej-MTB fortsätter cykla varje vecka, igår var det ett stort bortfall (kan det ha
varit för ruggigt väder?).
Lufsare -06 sköt på sin fjällresa redan förra sommaren och får kanske göra
det även i år då de ska sova tillsammans i en stuga. Elisabeth håller på med
att göra riskanalys.
Lufsare -09 har varit på paddling i Kävlingeån där även Helene var med som
ledare.

8. Övriga frågor
Vår nyinköpta kanot har nu kommit och vi har då en kanot mer än vad som
ryms på släpet. Vi behåller den hemma i Christels trädgård ett år och ser om
den används. Eventuellt kan man bygga om släpet så det finns plats för alla
åtta kanoter.
Peter berättade att det finns möjlighet att brodera Friluftsfrämjandets logga
genom en kontakt han har om vi har utrustning som vi vill märka.
Peter berättade också att han i god tid har börjat tänka lite på
Friluftsfrämjandets 130-års firande nästa år, antingen någon MTB-dag eller
något med “Hela Skåne sover ute”, men det kan även vara något annat som
vi kommer på. Han har även ett samarbete med en butik på lut för nästa år,
med rabatt för medlemmar.
Napoleon har skrivit ett nytt välkomstbrev till nya ledare i Teams, alla i
styrelsen uppmanas att läsa det och skriva sina tankar och kommentarer där.
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Det planerade styrelsemötet den 17:e juni ställs in och nästa möte blir därmed
den 2:a september.

9. Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2021-05-06 Helene Hansson 2021-05-06


