


Friluftsfrämjandets tre värdeord  
ligger till grund för vår verksamhet.
Med  tar vi oss an våra aktiviteter och uppdrag, för att vi tycker om att vara ute, och för att vi 
vill dela med oss av vår glädje.

 Nöjda och glada medlemmar sprider positiv anda och delar med sig av lusten att delta.
 Sociala media är bara ett sätt att vidga kretsen.
 Lusten att vara ledare och funktionär är viktig för att skapa verksamhet.
 Vi ska vara bra på att ta vara på och stimulera den lust och glädje som spirar i alla våra led, 

och att välkomna nya engagemang.

 innebär t ex att vi strävar efter att ge våra aktiviteter en djupare mening, att vi har väl 
utbildade ledare, och tillsammans strävar efter att förmedla tekniska färdigheter som "säkerhet på 
isen" eller "teknik i kajaken" eller utvecklas och blir tryggare i våra roller eller tar nya utmaningar och
uppdrag.

 Vi söker samverkan med andra organisationer för att bredda verksamheten med andra 
kunskaper än våra egna.

 Vi delar med oss av vår kunskap och bidrar till en större nytta.
 Vi utbildar gärna fler av våra medlemmar till nya ledare och uppmanar våra nuvarande ledare 

till fortbildning - internt och utanför Friluftsfrämjandet.

 betyder att vi skapar verksamhet som välkomnar alla, att vi vill synas och är lätta 
att nå i våra aktiviteter.

 Samarbete med kommunens integrationsarbete och öppenhet för nya grupper i vår verksamhet
ger nya kontaktytor.

 Profilkläder och översyn av hur vi sprider vår information inför våra aktiviteter är två sätt att 
öka vår egen synlighet och därmed bli mer tillgängliga.



 
De senaste årens medlemstal är en mätare på lokalavdelningens relevans och medlems-
utvecklingen ska vara fortsatt positiv under kommande år. Vi strävar efter att vara en av de 
största lokalavdelningarna i regionen, byggt på kvalitet och glädje i en bred verksamhet och 
med aktiva medlemmar.
Vi når målet genom att hålla god kvalitet i våra arrangemang, grupper och aktiviteter och genom att 
öka medvetandet om vår verksamhet.

 Antalet utbildade ledare ska öka under året, minst motsvarande medlemsökningen. Aktiv 
rekrytering av personer med engagemang är viktig.

 Nyckelpersoner inom alla grenar ska utbildas för att hantera den administration av aktiviteter 
medlemmar och information som behövs.

 Antalet medlemmar som har aktuella uppgifter i medlemsregister – och därmed kan nås med 
aktuell information – ska öka lite fortare än hittills.

 Det är av strategisk vikt inför framtiden att den grupp som idag drar ett viktigt ideellt lass får 
tillskott av nya, unga och initiativrika krafter som ser ett värde i att delta i gemensam 
verksamhet.

Vi behöver också nå unga medlemmar med intresse för nya aktiviteter. Utöver barnverksamheten som
fungerar väl, har vi just nu stora behov av att engagera ungdomar och unga vuxna.

 Alla medlemmars initiativ och goda förslag är välkomna. 
I Uddevalla finns idag många människor med bakgrund i andra länder. Att nå och erbjuda vår 
verksamhet är till ömsesidig nytta för såväl de nyanlända som för FF. Vi kan forma ny verksamhet 
som också lär oss nya synsätt.

 Fortsatt samarbete med kommunens integrationsarbete ger nya kontaktytor.
 Initiativ till nya grupper och andra goda förslag är välkomna.

Uddevalla lokalavdelning av Friluftsfrämjandet ska vara en aktör som andra vill samarbeta 
med när det gäller utvecklingen av friluftslivet. Samverkan med andra föreningar är viktig och 
ger oss nya områden att lära och att föra ut vårt synsätt i friluftslivsfrågor. Där FFs syn och 
kunskap är av värde kommer vi att synas även i framtiden.
Vi når dit genom programfoldern Biologisk mångfald, och i spontana, riktade aktiviteter, Bäveåns 
Vattenråd och Samverkansgruppen för skogsfrågor. Tillsammans med Naturskyddsföreningen formar 
vi nu en dialog med kommunen kring skogsfrågor m m. Vi medverkar också som vanligt i 
Framtidsdagar, Seniormässa, Gammaldags jultorg, Uddevalla water week  och andra liknande forum 
för kontaktskapande. Vi samverkar med skolorna som en resurs kring friluftsdagar mm.

 För att lyckas med våra målsättningar kommer vi, som tidigare år, att samarbeta med 
Studiefrämjandet Norra Bohuslän, som stöttar oss i utvecklingen med utbildningar och med 
viktiga resurser i utvecklingsarbetet. 
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 Samarbete med andra Friluftsfrämjaravdelningar i regionen samt ideella föreningar i 
Uddevalla kommun är viktiga för en bred verksamhet.

 Vi tar nu en aktiv plats i arbetsgruppen för en överenskommelse mellan kommunen och 
föreningslivet kring samarbete och värdefrågor.

 Kansliet på Nonnens väg kommer att vara ett centrum för våra möten, träffar, utbildningar 
och ska vara öppet för annat som gynnar Friluftsfrämjandets verksamhet.

Friluftslivsfrågorna är viktiga och aktuella i ett vidare samhällssammanhang, och för 
folkhälsan. Vi ska vara en naturlig part för samtal och dialog när det gäller friluftsliv i vid 
mening i Uddevalla.
Vi kommer att delta i friluftslivets utveckling genom fortsatt god dialog och samarbete med riks och 
region, Uddevalla kommun, andra föreningar och intressenter, och dela med oss av ett brett intresse 
och kunnande inom friluftslivet.

 Vi deltar i dialogen kring Bulids skjutfält och det föreslagna naturreservatet där.
 Vi driver uppfattningen att Herrestadsfjället inte ska ingå i kommunens vindbruksplan.
 Vi uppmanar medlemmar som vill öka engagemanget, att delta som ombud för FFUA i olika 

sammanhang där friluftslivsfrågor är på tapeten.
Idag fordras kontinuerligt arbete för att synas och inte försvinna i bruset. Friluftsfrämjandets 
idé och verksamhet ska vara bekant för och uppskattas av fler Uddevallabor.
Vi når målet också genom att aktivt sprida kunskap om våra egna program, bland gamla och nya 
medlemmar samt utanför Friluftsfrämjandet.

 Programblad, webbplats, medlemsbrev, sociala medier etc ska hela tiden spegla 
verksamhetens ledord LUST, KUNSKAP och TILLGÄNGLIGHET, och uppmana till aktiv 
dialog mellan deltagare.

 Alla aktiviteter ska finnas i aktivitetskalendern.
 Sociala media som Facebook och Instagram hjälper oss att nå ut i vidare kretsar utanför vår 

medlemsskara.
 En plan för annonsering och informationsspridning tas fram. 
 Profilkläder för en av våra ledargrupper inköps.

Med så stor verksamhet behöver vår lokalavdelning en bredd och kontinuerlig stadga i 
ledningen – styrelsen, grenledare och andra ansvarsroller. För att vitalisera arbetet och skapa 
rimlig arbetsbörda är det viktigt att inte styrelsearbetet och andra uppdrag uppfattas som så 
betungande att ingen vågar ta på sig en förtroendevald roll. 
Vi vill vidga kretsen som drar ett lagom tungt lass. Vi ser gärna ett delat ledarskap i grenar och inför 
aktiviteter – det ger minskad börda, ökat idéflöde och vidare kontaktnät. Vi vill också bredda 
möjligheterna för alla medlemmar att delta mer aktivt och att engagera sig i verksamheten som ledare 



eller funktionär. Detta är viktigt för att på längre sikt säkra viktiga funktioner, och för att kunna hålla 
liv i en bra verksamhet. 

 Ansvarsområden och grupper med två-tre ansvariga formas – gärna utanför styrelsen – som 
sedan på kan driva planering och genomförande vidare mer självständigt på uppdrag från 
styrelsen.

 En eller flera utvecklingsträffar med alla ledare ska planeras under året.
 Vi uppmanar alla ledare att föreslå vidareutbildning och försöker stötta allas önskan om 

utbildning, och deltagande i regionala och rikstäckande träffar.
 Vi utbildar så många som möjligt av de ledarkandidater som är intresserade.
 Genom fler grenledarträffar och liknande möten tror vi att erfarenhetsutbytet kan stimulera 

och skapa ny kraft och nya kontaktnät.

Alla deltagare ska känna förtroende och trygghet i vår verksamhet. Det gäller sedan länge när 
det handlar om teknisk säkerhet och skickliga ledare i de friluftsaktiviteter vi erbjuder. I dag är
det också allt viktigare att ha en beredskap för de sociala aspekterna t ex vid akuta kriser eller 
för att förhindra att det sker övergrepp mot barn.
Med den stora barnverksamhet vi har är det därför viktigt att vi inte hamnar på efterkälken i 
samhällsutvecklingen utan aktivt och sansat deltar i det förebyggande arbete som pågår med att skapa 
trygga rutiner och säkra verksamheter.
Vi når målet genom att arbeta både med information och utbildning och med ett tydligt regelverk som 
gör att även ledaren känner sig trygg i sin roll och stolt som FF-medlem. Vi förutsätter att HELA 
föreningen tar aktivt avstånd från alla typer av övergrepp och att jämställd behandling är grunden för 
all verksamhet. 

 Alla ledare, funktionärer och förtroendevalda ska under året ha genomgått den 
webbaserade grundläggande kursen om FF. Att ha genomfört denna kurs är ett centralt
krav i FF-rörelsen för att alla ska dela samma grundläggande värderingar och ha 
samma basinformation om rörelsen. Kursen är en förutsättning för deltagande i 
utbildningar och vidareutbildningar.

 Produktsäkerhetslagen och säkerhetsplaner kommer att påverka våra aktiviteter. Arbetet med 
att arbeta fram sådana planer ska genomföras.

 Vi följer den centrala utveckling inom området och tillämpar de regelverk som arbetas fram.

Under 2015 fortsätter vi att utveckla stabilitet och tydlighet. Det är rimligt att vi tydligare 
betonar att vi är en medlemsorganisation och därför erbjuder vi aktiviteter som riktar sig 
direkt till medlemmarna.
Vår verksamhet kan delas i tre delar – publika programdagar och aktiviteter, kontinuerliga grupper 
samt återkommande aktiviteter i sektionerna.
Till den första kategorin ovan hör Äventyrsdagen, jultorget m fl. Det är viktigt att de 
planeringsgrupper som formats, aktivt under året finner en bra och självgående organisation som 
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säkrar att dagarna kan genomföras. Öppna aktiviteter och prova-på som även vänder sig till icke-
medlemmar kompletterar och ger nya kontakter som utvecklas till medlemskap och det är spännande 
att söka samarbeten med andra organisationer.

 Det lyckade samarbetet med ortens konstnärer återkommer som konstvandring i påsk.
 Under våren står FFUA som värd för en aktivitetsdag vid Åleslån, i samarbete med 

integrationsenheten vid Uddevalla Kommun och deras projekt med samhällsguider för 
nyanlända.

Den andra gruppen är bl a barnverksamheten, där platser och efterfrågan måste balanseras i 
förhållande till hur många ledare vi kan engagera. Det är viktigt att fortsätta att utbilda barnledarna, 
och att väva gruppen av ledare tätare tillsammans så att barngrupperna är en del av helheten och vår 
breda verksamhet och en angelägenhet för andra grenar att stötta så att återväxten kan säkras.

 Vi ska underlätta för de olika grenarna att mötas och att inspireras av varandras erfarenheter, t
ex genom fler ledarträffar med teman, studiecirklar etc.

 Vi bör säkra ledarkapaciteten och barngrupperna i högre åldrar så att vi kan behålla barnen 
efter mulleåldern.

 Skogsmulle i Förskolan är en del av FFs verksamhet och kontakterna kan utökas. Riks och 
region kommer att initiera en kampanj under året.

Den kontinuerliga verksamhet som drivs inom övriga sektioner har allt att vinna på att planeras och 
presenteras tydligare – paddlingen behöver bygga upp volym och kontinuitet så att medlemmarna 
uppfattar att vi har en stabil verksamhet. Vandra-söndag är nu också en återkommande aktivitet och vi
kan tydligare säga att vi har regelbundna vandringar tillsammans med ett fortsatt vardagsvandrande. 
Skridskosektionen är isberoende och volymen i verksamheten formas därefter.  Fördjupning är viktig 
även när inte isen ligger. Allt är områden där vi kan erbjuda allt bättre medlemsvärden.
Med ökad kvalitet och stabilitet över tid i det vi erbjuder, växer vi sakta och kontrollerat där det finns 
ett gediget intresse bland medlemmarna.

 Nya ledare i kajakverksamheten, skridsko och barn behöver utbildas.
 En allmän översyn av deltagaravgifter och hyrpriser görs – så att medlemsvärdet ökar och att 

det blir ännu mer attraktivt att vara medlem i Uddevalla lokalavdelning.
 Samarbete med andra näraliggande lokalavdelningar är viktig.

Herrestadsfjället är en stor tätortsnära vildmark som är värd att utveckla vidare. Dialogen med
Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, kring långsiktiga åtgärder och gemensam utveckling 
pågår och FF vill fortsätta att ta en aktiv roll i detta arbete. Ambitionerna från tidigare år kring
återställande av naturmiljöerna på Herrestadsfjället finns kvar i diskussionen och vi samverkar
med andra organisationer för att bevaka skogsfrågorna.



Våra stugor och alla lederna ska fortsatt vara en resurs för det lokala friluftslivet. Två 
underhållsgrupper med nära kontakt har etablerats för stugor respektive leder, där även 
undersektionen skidleder finns.
Uddevalla Lokalavdelning vill fortsätta att se anläggningen Åleslån och naturskolans verksamheter 
som viktiga delar i vår helhet. Här finns mycket att ta vara på och samtidigt nya möjligheter att 
utnyttja. Vi välkomnar också andra föreningar att utnyttja denna resurs för att Åleslån ska kunna 
fortsätta att vara centrum för mötet med friluftslivet för barn och unga.

 Fortsatt underhållsarbete sker på Hällerstugan.
 Utemiljön kring Hällerstugan kommer att ses över.
 Projektet med  nya miljöanpassade multrumtoaletter fullföljs..
 Fortsatt arbete med röjning och märkning längs lederna.

Styrelsen välkomnar dig till ett nytt aktivt verksamhetsår.
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