
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2022-01-20
Plats: Teamsmöte kl 19.00
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Linda Müller, Napoleon Truedsson,
Therese Omme, Peter Ohlsson, Johan Westerberg, Helene Hansson

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

2. Val av mötessekreterare och justerare
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Peter Ohlsson till justerare.

3. Föregående protokoll
Kvällens ordförande Linda läste protokollet från den 9/12.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Inför årsmöte -22
Linda skriver och sätter samman verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen för 2022 samt fyller Mats på med närvarosiffrorna från
2021. Därefter läser Napoleon och övriga i styrelsen genom dokumentet
innan mötet och kommer med kommentarer om något behöver kompletteras.
Det finns en ny treårsplan som Riks givit ut, men det är inte något som vi i
dagsläget måste ta oss an.

5. Ekonomi, resultat 2021 (och budget 2022)
Christel håller på med balans- och resultaträkningen för året, siffrorna ser bra
ut och ligger i linje med budgeten för 2021 och tidigare år. Mtb-verksamheten
är integrerad i övrig verksamhet för 2021 års resultat enligt revisorns
önskemål. Detta gör dock att det blir svårare att följa upp respektive
verksamhet, kanske bör det åter skiljas från varandra för 2022. Budgeten för
2022 är gjord likt den för 2021, men med lite försiktighet kring evenemang
som vi inte säkert vet blir av (t. ex. Ljus i Genarp). Dessutom har Kullalägret
blivit lite dyrare de senare åren, bl. a. eftersom vi nu behöver hyra in toaletter.

6. Materialfond
Vi har nu 86000 i vår materialfond, frågan är om vi ska minska på summan
som vi avsätter varje år till fonden. Ska vi ha någon minimi- resp.
maximumgräns på hur stor fonden ska/kan vara? Styrelsen ska framöver titta
mer i detalj och följa upp planen för förnyelse av material.
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7. Läget i verksamheten
Knytte -18 fortsätter med sin relativt nystartade grupp.
Nytt hopp för att återstarta Knytte -17 då en ny ledare anmält intresse,
eventuellt även med med lite inhoppare från -16.
Mulle -15 fortsätter.
Tyvärr saknar vi fortfarande ledare för Mulle -14.
Strövare -12 tar fackeltåget i år om det blir något Valborgsfirande.
Lufsare -10 är årets Kullalägerarrangörer.
Mtb och SUP har ännu vintervila.
Det blir skridskoåkning den 28/1 (Lufsare) samt den 30/1 (Mulle och Strövare)
i Lunds lilla ishall.

8. Övriga frågor
Helene har tagit kontakt med Maria Tham för att ha ett förutsättningslöst möte
vilket hon kunde tänka sig, Maria återkommer när hon pratat med Henrik.
Vita slingan-gruppen har inte haft något möte sedan i somras, Peter följer
utvecklingen med förhoppningen att det inte blir några restriktioner på
Häckeberga- och Björnstorpsslingan.
Fortfarande har Tjej-Mtb lite svårt med att hitta nya ledare efter höstens
avhopp pga svårigheter med att variera stigarna.
Vi har inga aktiviteter på sportlovet att svara upp med på kommunens fråga.
Friluftsfrämjandets Region Syd vill ge upp till 10000:- till någon förening som
kan tänka sig att arrangera 2-4 aktiviteter under våren i anslutning till
Skåneleden.
Första Hjälpen för Mtb är fortfarande på idéstadiet där vi funderar på hur en
sådan kurs skulle kunna sättas ihop.
Tankearbetet fortsätter även på vad vi ska investera i för att sova under på
Kullalägerna, mindre tält eller större presenningar.

9. Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2022-01-20 Peter Ohlsson 2022-01-20


