
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2022-03-23
Plats: Hos Napoleon kl 19.30
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Napoleon Truedsson, Peter Ohlsson,
Therese Omme, Kristin Martinsson, Helene Hansson

1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

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

4. Presentation av styrelsemedlemmar’
Vi gick laget runt där vi presenterade oss, vad vi har för arrangemang i
föreningen och vad vi jobbar med.

5. Föregående protokoll
Therese läste protokollet från den 10/2.
Tipsrundan startar vid påsk och vi pausar korvförsäljningen tills vidare.
Christel, Peter och Therese sökte bidrag för att göra några aktiviteter i
anslutning till Skåneleden för naturovana människor och fick det beviljat, det
kommer att anordnas 13-15 maj. Inbjudningslapp ska skrivas i slutet av mars.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

6. Fördelning av uppgifter/organisation
Kristin tar över arbeten som är relaterade till hemsidan, bl a att vid behov
stötta ledarna med aktivitetshanteraren och Äventyren.
Therese tar hand om att skriva ledarbrev.
Therese och Christel håller listan med aktiva ledare uppdaterad.
Napoleon lägger mallen för terminsprogram till introduktionen till nya ledare.
Napoleon tar över materialansvaret (inköp, underhåll, förteckning,
terminspresenter).
Therese tar verksamhetsplan/berättelse och skickar kallelse till årsmöte.
Therese bokar lokal för styrelsemöten.
Therese tar emot utdrag från belastningsregistret.

7. Årsplanering 2022
Valborg kommer att firas som det gjordes före corona, dvs med fackeltåg till
bålet. Scouterna tillfrågas om de vill vara med.
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Peter föreslog att vi tillsammans med andra mindre lokalföreningar skulle
kunna ha en ledarhelg i höst för att ha några gemensamma aktiviteter, utbyta
erfarenheter och kunskaper/workshops. Mötet tycker det låter som en bra idé,
Peter kollar upp intresset hos de andra föreningarna.
Den 5 maj anordnar vi en ledarträff på Vattenmöllan kl 18. Vi tar ner
ambitionerna lite och satsar på att endast umgås och att vi i styrelsen ska
vara synliga och tillgängliga för ledarna. Vi tänder grillen och var och en tar
med sin mat.

8. Ombud till regionstämman
Therese och Christel närvarar på regionstämman.

9. Läget i verksamheten
Knytte -16/17 startar upp i vår med fyra ledare, en av ledarna startar
förmodligen upp Knytta -18 i höst.
Mulle -15
Mulle -13 har haft en lyckad fredagsmysträff.
Strövare -12 “Snok’arna” ska till Rögle dammar på sin nästa träff och den
andra Strövare -12-gruppen ska ha karta/kompass-träff.
Lufsare -11 hade utflykt till Skrylle i söndags.
Lufsare -10 var och åkte skridskor på sin senaste träff.
Lufsare -09 ska ha hela nio träffar i vår varav tre läger/övernattningar.
Lufsare -08 hade Chill&Grill i fredags och hade bjudit in fyra TVM’are från
Veberöd som berättade om deras verksamhet.
Tipsrundan startar från och med påsk.
Nu är det Christel och Helene som har hand om SUP-gänget, de startar sitt
Äventyr om några veckor.

10.Övriga frågor
Christel har frågat Röda Korset och Hjärterum om de har Första
Hjälpen-kurser. Röda Korset erbjuder gratis standardkurser till skillnad från
Hjärterum, som erbjuder en naturanpassad Första Hjälpen-kurs mot en
kostnad. Christel kontaktar Röda Korset och bokar in en kurs där våra ledare
kommer att kunna anmäla sig enligt “först till kvarn”.
Vi bjuder in Henrik och Maria Tham till vårt nästa styrelsemöte då vi
presenterar föreningen, pratar kring en hållbar verksamhet och samarbete.
Peter har ordnat så att vi kan ha medlemskvällar på Friluftsvaror för
Friluftsfrämjandet, då de bl a visar varor som är speciellt intressanta för oss.
Napoleon tar på sig att flytta över våra dokument från google-drive till Teams.

11. Nästa möte, 28 april 2022 Risavägen 10 Genarp

12.Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.
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Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2022-03-23 Peter Ohlsson 2022-03-23


