
Genarps lokalavdelning

Protokoll Styrelsemöte
Friluftsfrämjandet Genarp 2022-06-20
Plats: Hos Christel 18.00
Närvarande: Christel Meijerhöffer, Mats Hjerthén, Peter Ohlsson, Therese Omme, Kristin
Martinsson, Napoleon Truedsson, Helene Hansson (punkt 1-6)

1. Öppnande av mötet

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Val av mötessekreterare och justerare
Mats Hjerthén valdes till sekreterare och Napoleon Truedsson till justerare.

4. Föregående protokoll
Therese gick genom punkterna i protokollet från den 18/5. Inför kommande
ledarbrev ska vi komma ihåg att ta med listan på vad varje grupp ska ha för
material (jmf med materiallista som ligger på Teams). I brevet påminner vi
även om Första hjälpen kursen den 13/9.
Vår aktivitet från Naturovana-helgen har blivit godkänt av Region Skåne.
Den nya beachflaggan som vi beställde har nu kommit.

5. Årsplanering 2022
Kullaläger 2-4/9:
Planeringen är på gång och håller på att justeras för att passa den nya
lägerplatsen.
Mörkerrundan 29/10:
Gruppen är meddelad. En ledare är delegerad att köpa in mer rekvisita.

6. Hemsidan
Nu har Kristin uppdaterat hemsidan ytterligare. Sannolikt är de som besöker
hemsidan människor som söker efter oss och då träffar på vår lokalavdelning
för första gången. Därför bör innehållet spegla detta där vi på ett enkelt sätt
visar vem vi är och vad vi gör. För ledare, grupper och föräldrar är Facebook
det främsta kommunikationsverktyget.
Ett förslag är att ha en slags idébank där grupper kan hämta inspiration till
egna träffar. I ledarbrevet som vi skickar ut efter sommaren ska vi uppmana
varje grupp att bidra med foto och vad deras grupp gjort en gång per termin
för att få en mer levande Facebook-sida.
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7. Ledarträff höst, sätta datum och aktivitet
Nästa ledarträff är den 27/9 kl 18. Vi köper in baguetter, pålägg och dryck, så
får var och en göra sin egen kvällsmacka. Vi planerar att göra en
teambuildingaktivitet där man ska göra olika delmoment för att lyckas klara av
den slutliga uppgiften.
Till en annan gång kan vi sätta upp cirkustältet för att öva/visa hur det sätts
upp.

8. Läget i verksamheten
Knytte -18
Knytte-16/17 har haft sin första termin som var lyckad. Till hösten är planen att
dela upp gruppen i respektive födelseår.
Mulle -15
Strövare -13
Strövare -12 var på läger i Sövdesjön. De paddlade till lägerplatsen med lite
sjögång, men alla hade tyckt det var roligt.
Strövare -12
Lufsare -11 hade läger i vindskyddet vid Jägarehus på sin avslutningsträff
Lufsare -10 hade avslutning då de var och paddlade i Snogeholmssjön
Lufsare -09 passade också på att paddla i Sövdesjön med påföljande läger
Lufsare -08 var på Kullaberg för några veckor sedan där de hade läger och
genrepade lite vandring och matlagning inför kommande fjällresa
Vuxen-mulle
Tipsrundan
MTB hade sin avslutning förra helgen med en timmes cykling och sen var det
glassfika och umgänge vid Vattenmöllan. Till hösten kommer
ungdomsgruppen delas upp i en Endurogrupp, en Stiggrupp samt en
Tjejgrupp för att bättre matcha individuella intressen.
SUP har sin sista träff på onsdag i Sövdesjön

9. Övriga frågor
Ledarträff till hösten 2023
Vi bjuder hit representanter från de andra lokalavdelningarna i början av
hösten för att gå genom lite tankar kring den stora ledarträffen, än så länge
utan namn. Den kommer äga rum den 16-17 september 2023 omkring
Raftarp i Snogeholms strövområde.
- Ledarbrev i augusti, vilka punkter ska vi ha med.

a. Ledarträff 27/9
b. Terminsavgifter, som vi diskuterat på tidigare möte i år
c. Årshjulet, kommande aktiviteter Kullaläger och Mörkerrundan
d. Första hjälpen och andra utbildningar
e. Materiallistan
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- Varför väljer man att vara med i FF i Genarp?
Vi kan bli bättre på att synas och vad vi gör i vår lokalavdelning. För att bättre
kännatill Allemansrätten och veta vad Genarps närområde har att erbjuda.
Mycket av våra aktiviteter är på ett eller annat sätt centrerade kring barnen,
därför skulle vi kunna bli bättre på att erbjuda fler vuxengrenar (som t. ex.
vandringsträffar och gravel-cykling som vi pratat om att göra i höst)
- Inköp profilkläder? Peter har kollat upp med Action i Skurup, de har en
webshop där man kan beställa kläder. De har ett stort utbud med olika
märken som de kan trycka våra Friluftsfrämjar-loggor och texter på (andra
lokalavdelningar gör det redan). Peter jobbar vidare på hur vi skulle kunna
beställa våra kläder, kanske med en värdekod? Skaljackan från Bergan bör vi
dock fortsätta beställa från centralt håll.
- Barnpaddlar. Kan vara svårt att beställa men Therese kollar vidare på det.
Alternativt kan man korta av några av våra befintliga paddlar.
- Vi köper in en SUP-väska på hjul för att utvärdera om det är det något för
oss
- Vi har köpt in två Urberg tre-mannatält som var på rea
- Vi ska lägga till ledarträffarna i maj och september i vårt Årshjul
- Vi måste hitta en ersättare till Mulle eftersom Helene avsagt sig det
uppdraget. Vi har några förslag som Therese kontaktar för att höra om de är
intresserade
- Vi försöker styra upp en träff med Gyllenkrok i höst, Thereses kollar upp via
hennes kontakter
-Peter ska se om det finns möjlighet för en ny medlemsvecka för oss i höst på
Friluftsvaror i Malmö

10.Nästa möte, boka tider för hösten.
25/8
22/9
20/10
17/11
Samtliga möten är kl 19, plats återkommer vi med

11. Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Mats Hjerthén 2022-06-21 Napoleon Truedsson 2022-06-21


