
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2022-02-20
Plats: Teamsmöte kl 19.00
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Napoleon Truedsson, Therese Omme,
Anton Larsson, Johan Westerberg, Karin Berg (endast punkt 3)

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

2. Val av mötessekreterare och justerare
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Johan Westerberg till justerare.

3. Tipsrundan
Tipsrundegänget undrar om korvförsäljningen är viktig för Friluftsfrämjandet?
Det är relativt mycket jobb och administration med det för de
ledarna/föräldrarna som har hand om det. Dessutom finns det nu en annan
korvförsäljare på plats som vi kommer få dela antalet korvköpare med.
Styrelsen beslutar att vi pausar korvförsäljningen vid Tipsrundan under våren i
alla fall, men att vi ser över möjligheterna framöver.

4. Föregående protokoll
Kvällens ordförande Therese läste protokollet från den 1/20.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

5. Inför årsmöte 2022
Inbjudan till årsmötet den 10/3 på Teams är nu utskickad per mail.
Årsmötesdokumenten är i stort sett färdiga och läggs upp på Teams för de
sista justeringarna vilket ska vara klart senast den 1/3. En vecka innan
årsmötet ska de läggas upp på vår hemsida, Anton fixar det.
Napoleon frågar Per Gustafsson om han kan tänka sig att vara ordförande på
årsmötet.
Christel har varit i kontakt med Jan Billberg och Sarah Strand för att få någon
av dem att närvara på mötet.

6. Ekonomi, resultat 2021 (och budget 2022)
Balans- och resultaträkningen är klara och ligger i Teams.

7. Läget i verksamheten
Knytte -18 har tappat en ledare men är fortfarande tre ledare.
Vi har fått en fråga om att det skulle fungera att en blandgrupp startar upp
med barn födda -14 till -17. Senare drogs frågan tillbaka då underlaget
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försvann. Styrelsen tycker generellt att det skulle kunna innebära svårigheter,
men att det är bättre med en blandad grupp än att de inte kommer med i
någon grupp alls.
Mulle -15 har fått frågan om barn födda -16 kan gå med.
Då det råder lite osäkerhet kring förfrågningar om nya grupper (bl. a. mer än
en person med samma namn) ska vi kontakta dessa personer och få klarhet i
det.
Förra helgen hade ledarna för MTB-barn en cykelträff och till helgen är det
uppstartsmöte för 2022.
Den 28/1 och 30/1 var det skridskoåkning i Lunds lilla ishall, då massor av
barn roade sig på isen.

8. Övriga frågor
Kristin Martinsson har tackat ja på valberedningens fråga om att på årsmötet
blir föreslagen som ny styrelsemedlem.
Johan Nordström är också tillfrågad och verkar vara intresserad av att gå med
i styrelsen, han återkommer. Även Åsa Unnerbäck har fått frågan och kan
tänka sig att gå med längre fram.
Therese, Peter och Christel har satt ihop ett förslag på fyra aktiviteter
(vandringar och matlagning) som vi skulle kunna göra på erbjudandet från
Friluftsfrämjandets Region Syd att få upp till 10000:- i bidrag för aktiviteter i
anslutning till Skåneleden.
Första Hjälpen-utbildningen för MTB-cyklister är fortfarande under utredning.
Kan vi få instruktörerna från internt håll eller ska vi köpa in det, alternativt att
vi gör det tillsammans med en annan lokalförening.
Då kanoten köptes in 2021 togs det inte några pengar från materialfonden
eftersom vi ville minska årets resultat något.

9. Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2022-02-10 Johan Westerberg 2022-02-10


