
 

Protokoll Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp, 

2016-11-30 19:00, Kyrkstugan 

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

Truedsson, Christian Grandi 

 

1. Karin öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötessekreterare och justerare, Fredrik och Napoleon 

4. Inför fjälledar-träff 

a. Fredrik, Christel och Fredrik Olsson (Lufsare-03) kommer att medverka på 

mötet i Skrylle. 

5. Utvärdering ledarträff  

a. Höstträffen blev ett lyckat möte. Många uttryckte att det var lagom tid och att 

det var bra att träffas vid förrådet. Det är alltid bra för ledarna att skapa ett 

bredare kontaktnät. Det skulle kunna bli en tradition att hålla städning och 

genomgång vid förrådet en gång om året. Det finns en önskan att städa upp 

mer i förrådet av sådant vi inte längre använder. 

6. Styrelse organisation och arbetsuppdelning 

a. Karin hade sammanställt en lista på alla saker som föreningen håller i. 

Fördelning av de olika områdena och arbetsuppgifterna gicks igenom. En 

mycket bra start och listan kommer användas vidare på kommande möte. 



7. Inför årsmöte 2017 

Kandidater: Fredrik och Mattias avsäger sina platser i styrelsen. Linda (Strövare-08) 

har aviserat att hon är intresserad av att börja i styrelsen. Försök kommer att göras 

för att också hitta ytterligare en intresserad kandidat från Mulle /Knytte. 

8. Nya ledare 

Diskussion hölls hur vi gör med intresse av ledarroll om vederbörande inte har egna 

barn. Slutsats är att vi alltid ska ta en referens om ledaren kommer ”utombys”, vi ska 

också ta ut utdrag från polisregistret. 

9. Terminsavgifter 

Förslag på att avgiften också ska gälla Knytte kommande termin (50+50:- , minimum 

annars beroende på aktiviteter). Detta ger 100 kr för Knytte, Mulle och MTB och 150 

kr för Strövare o Lufsare. Det kommer stå i terminsprogrammet (i mallen) vad 

pangarna går till.  

10. Ledarbrev vinter 2016 

Karin och Christel sätter samman ett ledarbrev. Huvud informationen kommer vara 

det som informerades under höstens ledarträff. Jubileumsträff kommer att 

genomföras en söndags eftermiddag i Maj. 

11. Möten i vår 

Planerade mötesdatum:  17/1,  28/2 och Årsmöte 15/3 

12. Läget i verksamheten 

Ämnet diskuterades inte pga tidsbrist. 

13. Övriga frågor 

a. Ledarutbildningar. Christel gick igenom uträknat behov för att se hur 

budgeten skulle kunna se ut. 



14. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet     Justeras 

Fredrik Lago 2017-01-08    Napoleon Truedsson 2017-01-10 


