
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2021-09-30
Plats: hos Therese kl 19.00
Närvarande: Napoleon Truedsson, Mats Hjerthén, Linda Müller, Johan Westerberg, Therese
Omme, Anton Larsson, Helene Hansson

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

2. Val av mötessekreterare och justerare
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Anton Larsson till justerare.

3. Föregående protokoll
Kvällens ordförande Linda läste protokollet från den 6/5 och det lades till
handlingarna (mötet den 2/9 ställdes in p.g.a. för få närvarande).
Vi följer upp Första Hjälpen för MTB på nästa styrelsemöte då Christel är
frånvarande idag.
“Hela Skåne sover ute” tar vi tag i till våren.
Linda och Mats åker och tittar på kanotsläpet för att se på möjligheterna att få
det ombyggt till att rymma alla våra åtta kanoter.
Linda har köpt Friluftsfrämjarmössor till nya ledare och klistermärken till
kanoter m.m.
Det nya välkomstmailet har med framgång gått ut till den nytillkomna gruppen.

4. Covid-19 och höstens aktiviteter
Riks har uppdaterat hur vi ska förhålla oss till de upphävda restriktionerna.
Det betyder att vi kan gå tillbaka till normala rutiner, men vi ska ändå
uppmana att fortfarande använda handsprit och stanna hemma vid symtom
eller sjukdom.

5. Inför mörkervandringen - meddela ansvarig grupp
Den 30/10 går årets mörkerrunda av stapeln och de två Strövare
-12-grupperna är redan igång med planeringen. Vi säljer grillad korv och varm
cider vid målgången vid vindskyddet, korv köps från Coop som vanligt och det
finns möjlighet att öka mängden jämfört med föregående år. Det är bättre om
skrämselrundan genomförs längs en liten stig, förslagsvis med små ljus längs
med vägen.

6. Läget i verksamheten
SUP-träffarna har rullat på och det är tre gånger kvar i höst.
Lufsare -06 var på en lyckad fjällresa i somras, de bodde i stugor, upplevde
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och hade det gott.
Lufsare -08 har börjat planera sin fjällresa till Jämtland och de har fått tag i en
fjälledare från Malmö. De ska fortsätta öva på att sova ute, vandra och laga
frystorkad mat fram till dess.
Lufsare -09 höll i årets Kullaläger med bravur. Det anordnades aktiviteter,
spelades fotboll långt efter mörkrets inbrott och Lufsare -06 arrangerade en
variant av Hunger Games.
Lufsare -10 paddlade i Kävlingeån för två veckor sedan.
Lufsare -11 var i Skrylle i söndags och kommer göra fler utflykter utanför
Genarp i höst, bl. a. till Kullaberg och Nimis.
Strövare -12 Snok hade en lyckad övernattning vid Svarte damm och vid
nästa träff ska de använda stormkök för första gången.
Den andra Strövare -12-gruppen hade sin första övernattning på Kullalägret.
Strövare -13 hade en träff innan Kullalägret då de plockade svamp, täljde och
umgicks. De hade planerat en träff då de skulle vandra från Dalby Söderskog
till Skrylle, men blev tyvärr inställd p.g.a. sjukdom.
Ledarna till Knytte -16 och Knytte -17 har hoppat av så dessa grupper är
tyvärr upplösta.
Det har varit rekordstort intresse för Mtb-barn och det blev extra struligt då
anmälningssidan inte fungerade som den skulle. Trots att det är många ledare
så har det varit lite brist i vissa grupper pga sjukdom och frånvaro. De
nyinköpta mobila hoppen är populära och kan lånas av de olika grupperna.
Mötet pratade om olika idéer för att hantera den ständiga kön till
Mtb-cyklingen för barn.
Vi har uppdaterat vår Mulle och beställt bl. a. en låda med Mulle-saker och ny
peruk.

7. Övriga frågor
Granarna är beställda och förhållandet mellan kungsgran och rödgran har
fördelats om då efterfrågan för kungsgran var större i fjol.
Vid Kullalägret fördes det på tal att det hade varit önskvärt med fler tält i
föreningen. Mötet diskuterade om vi egentligen behöver fler tält eller om vi
kan klara oss med att köpa ytterligare presenningar som kan användas som
vindskydd. Vi bordlägger frågan till nästa möte.
Antalet anmälningar till Kul på Hjul motsvarar tyvärr inte riktigt det jobbet som
läggs ner av Therese och Johan. Vi får fundera på hur vi ska kunna locka fler
deltagare eller om vi ska pausa Äventyret.
Johan får i uppdrag att förnya en affisch med de olika grenarna som kan
anslås på vår stuga vid IP och runt om i byn.
Styrelsen måste komma på förslag till en ny valberedare inför nästa årsmöte.
Ljus i Genarp kommer vara den 27/11 och vi har blivit tillfrågade om vi vill vara
med. Vi tänker att vi skulle kunna gå vår fackelrunda då som aldrig blev av på
Valborg, steka och sälja krabbelurer samt kaffe.
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8. Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2021-09-30 Anton Larsson 2021-09-30


