
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2021-12-09
Plats: Teamsmöte kl 19.00
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Linda Müller, Therese Omme, Johan
Westerberg, Anton Larsson, Helene Hansson, Peter Ohlsson

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

2. Val av mötessekreterare och justerare
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Christel Meijerhöffer till justerare.

3. Föregående protokoll
Kvällens ordförande Linda läste protokollet från den 11/11.
Granarnas pris är nu något justerade, priset för en kungsgran är höjt med
50:-.
Helen tar på sig att försöka bjuda in Henrik Tham i början av nästa år.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Inför årsmöte -22 och valberedning
Linda har pratat med Karin om kandidaterna till rollen som valberedare och
hon ska kontakta dessa.
Vi har tre st som inte kommer fortsätta arbetet i styrelsen; Johan, Anton och
Linda. Vår målsättning är att ersätta alla tre för att behålla antalet
styrelsemedlemmar, vi funderar till nästa möte om vi har några som vi skulle
kunna fråga. Det hade varit bra att få in någon i styrelsen från de yngre
grupperna.

5. Vinteraktiviteter
Christel kommer sätta upp sin omtyckta reflexrunda även i vinter.
Anneli och Tipsrundegänget kommer att arrangera en Tipsrunda mellan jul
och nyår.
Vi planerar att hyra den lilla rinken i Lunds Ishall i februari som vanligt, kanske
t.o.m. två gånger? Christel kollar upp och bokar.
Lunds kommun har tillfrågat oss om vi vill vara med på att arrangera någon
aktivitet i Vinter-Lund. Det kom lite plötsligt på, så tyvärr har vi varken idéer
eller resurser för det.

6. Läget i verksamheten
Knytte -18 är igång, det är ett piggt gäng och ledarna är omtyckta!
Mulle -15 hade besök av Mulle vid sin senaste träff, Mulle hade känt sig fin i
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sin nya frisyr.
Strövare -13 hade träff i helgen då de gick från biblioteket till vindskyddet i
Risen där de hade skattjakt och drack varm blåbärssoppa. Till våren planerar
de att låta sina strövare ta ett kniv-certifikat.
Strövare -12 (Therese grupp) har haft en bra termin med två övernattningar
och bra uppslutning. De kommer att ha ett ledarbyte i att Nils slutar och
Magnus Holmqvist tar över. De hade fackeltåget på Ljus i Genarp vilket
barnen tyckte var väldigt roligt, tyvärr var det inte så mycket “publik” men det
var lyckligtvis inget som gjorde upplevelsen sämre för barnen.
Strövare -12 (Annie) har tillsammans med Therese grupp pratat om att
samordna någon träff i vår för att låta barnen träffa varandra (även om de
flesta känner varandra från skolan).
Lufsare -11 har varit på en träff i Skrylle och haft sin avslutning vid sitt gamla
kära vindskydd på Risen.
Lufsare -10 hade en träff där de lagade hamburgare och sushi, de hade också
planerat så de hade en inredningsgrupp, en underhållningsgrupp m.m. inför
träffen.
Lufsare -09 rullar på i sin fina grupp och ledarna har redan börjat snegla på
kommande TVM-tid tillsammans med ledarna för Lufsare -08.
Lufsare -08 hade en mysig träff där de drog ut paellapannan på en säckkärra
till vindskyddet i Risen där de gjorde utomordentligt god pizza, samt blev
underhållna av några som hade satt ihop en femkamp. Även i år säljer de
årets granar i byn med premiär under andra advent-helgen.
Ledarna i Tjej-Mtb hade en liten träff utan cyklar i fredags där de faktiskt hann
prata med varandra, till skillnad från hur det brukar vara då man ses på
sadeln.
SUP-gänget har haft sin sista träff och intresset är stort inför vårterminen.
Ljus i Genarp blev en lyckad, om än något hektisk kväll för de som gjorde den
möjlig. Det lagades krabbelurer på löpande band på paella-pannan som vi
hade satt upp intill den lånade boden. Om det kommer att bli en
återkommande aktivitet måste vi ha större bemanning, gärna minst fyra
personer.

7. Övriga frågor
Det har inkommit önskemål från ledare om att byta hänglåset till ett som är lite
mer lätthanterat på förrådet. Vi väntar dock med att be hyresvärden byta och
ger ledarna lite mer tid för att lära sig den rätta knixen med låset.
Peter föreslog att det kanske hade varit en bra idé om föreningen investerade
i ett pop-up-tält med våra logga som kan användas när vi har evenamang då
vi ska stå och servera eller grilla något. Han tar med sitt tält för att visa upp.
Vi pratade återigen om Kul på hjuls varande eller icke-varande. De som styrt
upp det de senaste två åren tycker att det är mycket jobb i förhållande till
antalet deltagare. Kanske ska vi låta det vila tills vidare? Vi kanske istället
skulle satsa på enstaka, icke återkommande äventyr, t ex matlagning ute i
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skogen en vårkväll, sova i hängmatta, en mörkertipsrunda mitt i sommaren?
Annie har fått i uppdrag att investera i nya Halloween-saker till nästa års
mörkerrunda.

8. Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2021-12-09 Christel Meijerhöffer 2021-12-09


