
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2016-09-22 19:00, Kyrkstugan 

Närvarande: Karin Berg, Fredrik Lago, Christel Meijerhöffer, Napoleon 

Truedsson, Christian Grandi, Mattias Ek 

 

1. Karin öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Napoleon 

4. Ekonomi status mot budget 

a. Inkomst: 

i. Tipsrundan har vi fått in halva inkomsten (vårterminen) enligt plan. 

ii. Kulla lägret höll sin planerade budget.  

iii. Tältförsäljning gav 4000:- . Planen var att få in 15000:- men då ingick 

försäljning av ett militärtält som ännu inte sålts. 

iv. Genarpsdagarna gav 1400:- av planerade 3000:-. 

v. Vi har ännu inte fått in alla terminsbidragen (deadline 30/10) 

 

b. Utgifter 

i. Vi har hittills haft begränsade inköp av ny utrustning 

ii. Vi har avsatt pengar till ledaraktivitet och sponsring av TVM grupp som 

ännu inte använts.  



iii. Alla pengar för ledarutbildning har ännu inte använts 

c. Status: 

i. Estimatet är att vi just nu går plus enligt lagd budget. 

5. Kullalägret, utvärdering 

a. Lägret fungerade som helhet mycket bra! Stort tack till ledare i Lufsare04/05 

som stod för årets planering på ett mycket uppskattat sett! 

b. Aktiviteterna tog lite väll lång tid för ledarna. Det var stor väntetid mellan 

grupperna som gjorde att aktivitetsledarna stora delar stod sysslolösa en bit 

ifrån lägret. 

c. Excelfilen med all planering är uppdaterad gällande vad som ska hämtas från 

förrådet. Filen finns att hämta på hemsidan. 

d. Skyltmaterial (digitalt) kommer läggas på hemsidan 

6. Ledarträff i höst 13/11 

a. Förslag är att ha ett möte vid förrådet. 

b. Lunchtid 2 timmar. 

c. Förslag på diskussionsämne är allmänt utbyte av idéer och erfarenheter. 

d. Napoleon och förslagsvis Mats planerar för hur upplägget och inbjudan skall 

utformas.  

7. Mörkervandring 29/10 

a. Många idéer diskuterades . Möjligtvis en tävling. Konceptet förekommer i 

andra föreningar. 

b. Målgruppen är familjer och lågstadiebarn 

c. Karin och Christian kommer att arbeta vidare med förslag. 

 



8. Tipsrunda grillning mm. 
 

a. Avgiften på tipsrundan beslutades att höjas från 5 till 10 kronor från och med 
våren 2017. 

b. Organiserad och schema lagd korvgrillning blev inte av nu till höstterminens 
tipsrunda. Nytt försök kommer att göras med att sätta upp ett korvgrillnings-
schema inför våren 

 
 

9. Läget i verksamheten 

a. TVM – Första lägret nu i helgen. Gruppen kommer att vänta med att ta 

kontakt med ”ting”. Gruppen har haft sin första planeringsträff. Gruppen 

behåller viss utrustning såsom första hjälpen låda, yxa och såg. 

b. Tipsrundan har haft rekorddeltagare de första söndagarna denna höst. 

Uppemot 200 deltagare. 

c. MTB är i full gång- ca 25 barn och 7 ledare. Uppdelat på tre grupper. Det har 

förts diskussion med mtb grupp i Veberöd om att hålla gemensamt läger i 

Isaberg. 

d. Strövare 08: Fortfarande fullt i gruppen och kan för tillfället inte ta in fler 

barn. 

e. Äventyrliga familjen har två aktiviteter planerade innan jul, cykling och 

vintervandring Trollskogen. Ny ledare kommer att ansluta till våren. 

f. Lufsare 04/05 – Har paddlat i Tvedöra. Gruppen skall på ”Vulkanexpedition” 

nära Sjöbo. Gruppen planerar också att åka ut på fisketur. 

 

10. RÅSK 27/9 och Nytt Grönprogram för Lunds kommun 26/10, Träffpunkt 

a. Vi skall föröka förmedla att det bör finnas fler lägerplatser och vindskydd 

under ”Nytt Grön program” mötet. Finns det någon möjlighet att bygga en 



brygga i Häckebergasjön? Karin och Christian medverkar på mötet ”Nytt Grön 

program för Lunds kommun”. 

b. Christel och Fredrik kommer medverka på RÅSK. 

c. Mattias försöker medverka på Träffpunkten 

11. Övriga frågor 

a. Antalet medlemmar ser ut att vara samma som förra året.  

b. Vi kommer att söka pengar till vårt 40 års jubileum. Bla kommer vi att göra 

en ansökan till Sparbankens Skånes sponsringsavdelning. Karin och 

Christel kommer att sammanställa ansökan. 

c. Turprogrammet: I programmet för nästa år så skall vi försöka få med vår 

tipsrunda som nämnd aktivitet. 

d. Inköp: Lite presenningar och material kommer att köpa in till 

materialförrådet. Vi ska undersöka om vi kan köpa in ett par billigare  

segelvästar i vuxenstorlek till ledarna så att det inte bara finns 

räddningsvästar som det gör nu. 

e. Christel planerar att nästa år gå en kursledarkurs i Skövde 

 

12. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet    Justeras 

Fredrik Lago 2016-10- 16   Napoleon Truedsson, 2016-10-24 


