
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2022-04-28
Plats: Hos Therese kl 19.00
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Peter Ohlsson, Therese Omme, Kristin
Martinsson

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. Föregående protokoll
Therese gick genom de största punkterna i protokollet från den 23/3.

5. Regionstämman
Therese och Christel närvarade på den digitala stämman. Några uppdrag i
regionens styrelse var tillsatta av nya personer samtidigt som några andra
fortfarande var vakanta. Bland målen för 2022 finns att fortsätta utveckla
Skogsmulle samt uppdatera hemsidans utseende och våra digitala verktyg.

6. Hemsidan
En del uppgifter är gamla och behöver uppdateras, bl a finns där en del äldre
kontaktuppgifter. Kristin har pratat med förre webansvarige Anton för att få lite
information. Alla i styrelsen uppmanas att gå in på hemsidan för att se om
man hittar något som bör ändras.

7. Årsplanering 2022 - Valborg
Strövare -12 håller i årets fackeltåg på Valborg, 69 barn är anmälda som
fackelbärare från oss och ett tjugotal från scouterna. Brandkåren har tyvärr
meddelat att det är för torrt varför vi inte kan tända bålet. Efter fackeltåget
kommer facklorna släckas på ett kontrollerat sätt.
Ekbackenstugan (gamla Frisksportarstugan) har meddelat att de inte hyr ut till
grupper större än 20 personer, vi måste således leta upp ett nytt ställe för
årets Kullaläger (planerat till 2-4/9).

8. Naturovana, marknadsföring?
Efter några veckors annonsering är det inte mer än några st som anmält sitt
intresse. Peter berättade att vi blivit erbjudna av Friluftsvaror att de kan dela
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evenemanget/äventyret på deras Facebook och/eller Instagram, vilket vi
gärna vill att de gör. Vi kan också sätta upp lappar i byarna runt omkring
Genarp. Friluftsvaror har även gjort ett erbjudande, att de som övernattar kan
sova i ett tält och sedan köpa det för halva priset.

9. Läget i verksamheten
Knytte -16/17 hade träff i söndags, det är en bra grupp med med drivna och
engagerade ledare.
Knytte -16 har träffats och läst om Mullesagan
Mulle -15 gruppen kommer gå med i tåget på Valborg och har bokat tält till
avslutning senare i vår
Mulle -13 hade träff i söndags
Strövare -12 “Snok’arna” var i Rögle dammar och fiskade, de fick upp en
regnbåde som tillagades och åts med stor förtjusning. På deras nästa träff ska
de paddla, antingen i grustaget i Tvedöra eller i Sövdesjön.
Strövare -12 gruppen har haft karta/kompass-träff.
Lufsare -11 var vid Vattenmöllan och håvade i söndags och åker till Skrylle på
sin nästa träff.
Lufsare -10 var ute och cyklade på sin senaste träff med äventyrliga
händelser längs vägen. Nästa träff blir det vandring.
Lufsare -09 hade läger i helgen som gick.
Lufsare -08 gjorde ett lyckat besök på ett TVM-ting på Järavallen under
helgen och träffen innan det var de och vandrade 17km i Snogeholm och allt
hade gått superbra. Nästa träff blir ett läger med vandring på Kullaberg.
MTB-barn är i full gång med ca 90 barn. MTB-sektionen firar 10 år i år och det
firades i helgen som gick. Vi hade bjudit in inspirationsföreläsare/kursledare
från Trailfit och på kvällen åt vi gemensam middag. Till helgen åker nio
ledarfamiljer till Isaberg.
SUP är igång med 8 glada deltagare.

10.Övriga frågor
Peter föreslog att vi skulle kunna ha Friluftsfrämjandets logga på vår blåa bod
på parkeringen på IP. Mötet tyckte det lät som en bra idé, Peter undersöker
vidare vad som passar i storlek och form.
Peter har pratat med andra lokalavdelningar i vår närhet om en gemensam
ledarträff 2023 med olika prova-på-aktiviteter, föreläsning, middag och
tältläger. Datum när det ska äga rum sätts inom kort.
Vi har ledarträff den 5/5 kl 18 då vi ses vid Vattenmöllan och grillar. Så många
som möjligt i styrelsen närvarar för att synliggöra oss.
Vid vårt nästa styrelsemöte den 18/5 kommer Henrik och Maria Tham att
närvara, då vi presenterar vår verksamhet och hoppas på ett bra samtal.
Tillsammans gör vi en Powerpoint som vi kan ha och utgå från i vårt samtal.
Alla i styrelsen får i uppgift att läsa riskanalysen som Lufsare -08 gjort inför
sina fjällresa som ligger på Teams.



Genarps lokalavdelning

Christel har bestämt sig för att gå vidare med Röda Korsets första hjälpen
kurs. Inga lediga datum som passade oss fanns innan sommaren, så planen
är att ha denna kursen precis efter sommaren.
För några veckor sedan hade MTB-ledarna sjukvårdsutbildning som hölls
internt av bl a ledare och en person som jobbar som ambulanssjuksköterska.
För att få jämnstora terminsavgifter mellan de olika grupperna i vår
lokalavdelning föreslår vi justerade avgifter, Knytte 100:-, Mulle 200:-,
Strövare 250:- och Lufsare 300:-. I de fall då grupper legat mycket för lågt bör
avgiften justeras med ett par mindre steg. Av denna avgift går 50:- till
lokalavdelningen och resterande belopp behålls av gruppen för att kunna
användas i sin verksamhet.
Styrelsen har fått en fråga om ledarbarn ska ha förtur till en annan grupp inom
vår verksamhet. Mötet diskuterade olika infallsvinklar men bordlade frågan till
annat möte.

11. Nästa möte, 18 maj 2022 i Kyrkstugan

12.Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2022-04-29 Peter Ohlsson 2022-04-29


