
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2022-05-18
Plats: Kyrkstugan 19.30
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Peter Ohlsson, Therese Omme, Kristin
Martinsson, Helene Hansson, Napoleon Truedsson

1. Öppnande av mötet

2. Besök av Henrik Tham, Häckeberga, med dialog kring hur Främjandet verkar i
skogen.
Styrelsen presenterade vår lokalförening, när den grundades, hur många som
är med idag och vårt årshjul. Därefter presenterade Henrik vad Häckeberga
gods jobbar med (bland annat skogsbruk, lantbruk och djurhållning). Vi hade
en bra dialog och Henrik var väldigt positiv till vår förening och vår
verksamhet.
En av sakerna som vi pratade om, var att han tyckte det var bra när vi hörde
av oss när vi t ex hade planer för en övernattning någonstans, så det inte
krockar med något annat i antingen hans verksamhet eller annat evenemang.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

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

5. Föregående protokoll
Therese gick genom de största punkterna i protokollet från den 28/4. Bland
annat berättade hon om ledarträffen som vi hade för ett par veckor sedan då
11 personer deltog. En fråga som kom upp från en av de nya ledarna var vad
det är för utrustning som varje grupp ska ha.
Christel berättade att Röda korsets Första hjälpen kurs är nu inbokad till 13
september.
Avgifterna för respektive gren som vi pratade om på förra mötet har vi nu
beslutat ska gälla.

6. Årsplanering 2022 – Kullaläger -Mörkerrundan
Christel och Erik var och tittade på scoutstugan i Dörröd för Kullalägrets
räkning. Det finns olika ytor runt stugan, utedass, vindskydd och en fin plats
för lägereld, så det kommer bli ett jättebra ställe för lägret.
Mörkerrundan ansvarar Strövare -13 för i år och de är medvetna om det.
Bikefix kommer lägga ner sin korv- & kaffevagn. Vi diskuterade om vi vill ta
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den “luckan” som nu lämnas tom, men vi känner att i nuläget står vi över.
Däremot kan vi i framtiden ändra oss, om det finns någon i föreningen som vill
driva det.

7. Hemsidan
Nu har Kristin uppdaterat hemsidan för alla grupper. Kontaktvägen till
respektive grupp ska vara mail (gärna Friluftsfrämjar-mail) och inte telefon.
Vidare information och utveckling av hemsidan bordläggs till senare möte.

8. Naturovana Aktiviteter på Skåneleden, redovisning, utveckling, giveaways?
Ett fåtal anmälde sig till matlagningen men p.g.a. missförstånd kom de inte till
träffen, men ledarfamiljerna som var där hade trevligt. Vandringen blev tyvärr
inställd till vilken endast en person hade anmält sig. Åtta personer
övernattande från lördagen till söndagen, några i tält och två i varsin
hängmatta. Håvningen och barkbåtsbyggandet besöktes av ca 10 personer
där ett par barn blev sugna på att fortsätta i Friluftsfrämjandet.
Föreningen fick tio påsar med lite grejer av Friluftsvaror samt att vi själva köpt
16 uppsättningar med tallrik, kåsa, bestick. Vi bestämde att dessa grejer ska
vi ge till ledare som på något sätt ställt upp för föreningen, först ut att få detta
är två ledare som deltog denna helgen.

9. Läget i verksamheten
Knytte -18 har var varit och håvat
Knytte -16/17 hade träff i söndags i skogen
Mulle -15 ska på läger i Skrylle på Elins äng
Strövare -12 “Snok’arna” ska paddla i Sövdesjön till helgen och ha läger till
söndagen
Lufsare -11 ska på läger i helgen till Jägarehus
Lufsare -10 vandrade till Körsbärsdalen på deras senaste träff. Nu till helgen
ska de ha läger
Lufsare -08 ska ha läger på Kullaberg i helgen, där det utlovas spännande
grottor och salta bad

10.Övriga frågor
En fråga har kommit in från en ledare om att låna mattältet. Styrelsen har
sedan tidigare beslutat att ledare får lov att låna utrustning såsom tält, kanoter
och paellapanna.
Den gamla beach-flaggan har kommit bort. Vi skickar ut en förfrågan om
någon vet var den finns i Facebook-gruppen, men vi köper ändå en ny i
väntan på att den kommer till rätta.
Nästa ledarbrev skickar vi ut i augusti, inför terminsstarten.
Den gemensamma ledarträffen med de andra lokalavdelningarna är nu
bestämd till 16-17 september 2023. Anki Nilsson kommer och håller föredrag
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om friluftsliv (hon blev tvåa i Robinsson 2021). Vi skulle behöva söka bidrag
hos en bank eller motsvarande för träffen.

11. Nästa möte, 20 juni 2022 kl 18 hos Christel

12.Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2022-05-18 Christel Meijerhöffer 2022-05-18


