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VIKTIGA DATUM

21 nov  Verksamhetskonferens

Nr 8 
Oktober 2015

NYHETSBREV
REGION MÄLARDALEN

Hösten har infunnit sig och det spås bli en kall vinter vilket förhoppningsvis 
möjliggör både skridsko och skidåkning. I detta nyhetsbrev finns uppdateringar 
kring ordförandeträffarna, regionstyrelsens arbete samt regionens medverkan 
i Wintershow i Kungsträdgården. Vidare söker vi fler medlemmar till 
ledningsgrupp långfärdsskridsko. Jag vill också slå ett slag för den kommande 
verksamhetskonferensen där vi hoppas på stor uppslutning.

Bertil Ahlqvist
Verksamhetschef
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HEJ!
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VERKSAMHETSKONFERENS

Årets verksamhetskonferens genomförs den 21 november på 
Skansen. Temat är synas – locka – behålla och vi har också 
ambitionen att erbjuda friluftsupplevelser i samband med kon-
ferensen. 

Upplägget känns delvis igen från tidigare år och vi kommer pre-
sentera regionens strategi och preliminära verksamhetsplan. Vi 
vill också uppmuntra till erfarenhetsutbyte och byggande av nya 
nätverk, därför innehåller konferensen även en workshop-del och 
en upplevelsedel. 

Anmälan till konferensen sker via webben och två deltagare per 
lokalavdelning får komma kostnadsfritt. Mer information och 
anmälan hittar du här:

http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern- 
organisation/mote/region-malardalens-verksamhetskonferens-2015-11-21/

Årets Regionledningskonferens genomfördes den 18-19 september. Konferensen var mycket uppskat-
tad och många givande diskussioner om den framtida strategin och nästa års verksamhetsplan hölls. 

Dessutom fick deltagarna chansen att pröva på medveten närvaro i naturen, mångfaldsövning och olika 
Skogsmulle- och Strövaraktiviteter. Regionens strategi kommer fokusera kring de tre ledorden synas, 
locka och behålla, vilket även är temat för årets verksamhetskonferens. 

På styrelsemötet i oktober beslutades bland annat om nomineringar till Vikingarännet Marknads ABs 
styrelse, formerna för det fortsatta arbetet med Skogsmulle i Förskolan samt rapporter från  
RO-visionsmötet och regionens ordförandeträffar.

REGIONSTYRELSEN

ORDFÖRANDETRÄFFAR

Regionen genomförde två ordförandeträffar under oktober, en i Södertälje och en i Uppsala. Dessa träf-
far har utvecklats till ett viktigt och intressant diskussionsforum. 

Vi hade nytt deltagarrekord med totalt 24 lokalavdelningar som representerades av deras ordförande 
eller vice-ordförande. Ämnen som diskuterades inkluderade, utdrag ur belastningsregistret, Friluftsaka-
demin och friluftsframjandet.se. 

I dessa diskussioner framkom även behovet att uppdatera sig kring de styrdokument som finns och 
framförallt det som rör ledarutbildning, vilket finns här: 

http://friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/styrdokument/riktlinjer/styrdokument- 
ledarutbildning_.pdf

http://friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/styrdokument/riktlinjer/styrdokument-ledarutbildning_.pdf
http://friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/styrdokument/riktlinjer/styrdokument-ledarutbildning_.pdf


UTVECKLINGSBIDRAG

Efter att under tre år framgångsrikt fördelat utvecklingsbidrag till lokalavdelningar för uppstart av ny 
verksamhet och aktiviteter för att öka medlemsantalet har regionstyrelsen beslutat att pausa utveck-
lingsbidraget under 2016. 

Det innebär att det inte kommer delas ut några bidrag under detta år. Regionstyrelsen vill utvärdera 
effekterna av bidragen de senaste åren och det kan eventuellt vara aktuellt att återinföra bidraget till 
2017.
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FRILUFTSMILJÖRÅDET  
INFORMERAR

Under hösten kommer Friluftsmiljörådet att göra besök i följande lokalavdelningar: 
Huddinge, Hägersten, Järfälla, Nynäshamn, Solna, Sundbyberg och Värmdö.

Syftet med besöket är att skapa en bild av hur lokalavdelningen jobbar med friluftsmiljöfrågor. Givet-
vis så kommer rådet även att dela med sig av tips och kontaktvägar.

Vill du att rådet ska besöka även din lokalavdelning? 
Hör av dig till Ylva Schöldberg. 

MTB

Mountainbike är en verksamhet som verkligen fått snurr. Region Mälardalen har en ledningsgrupp 
som bara ägnar sig åt MTB.

Är din lokalavdelning också sugen på att starta? Ta kontakt med ledningsgrupp MTB, vi delar gärna 
med oss av nätverk och goda exempel.

Under 2016 kommer region Mälardalen erbjuda en MTB-ledarutbildning. Mer info och datum kom-
mer. Ylva Schöldberg är administrativt stöd åt ledningsgruppen.



WINTER SHOW 17-18 OKTOBER
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Friluftsfrämjandet fanns på plats i Kungsträdgården under Winter Show.

Under helgen fick de 22 000 besökarna möjlighet att bekanta sig med Friluftsfrämjandets fina utbud 
av aktiviteter. Intresset för skidskolan var som väntat stort. En hel del vuxna var sugna på att ta lektio-
ner och hörde sig för om den möjligheten.

Förutom att synas så fick vi också in några nya medlemmar och Stockholms lokalavdelning lyckades 
under ett par timmar på lördagen värva 4 nya ledare!

KONTAKT MED REGIONKONTORET

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN
Besöksadress: Instrumentvägen 14, Hägersten
Postadress: Box 9023, 126 09 Hägersten

E-post:     regionmalardalen@friluftsframjandet.se
Växel:     08- 556 307 40, 
      öppen mellan 09.00- 11.30, 13.00 - 15.00

Annika Norlén  08-556 307 47 annika.norlen@friluftsframjandet.se 
Barbro Grans  08-556 307 41 barbro.grans@friluftsframjandet.se
Bertil Ahlqvist  08-556 307 45 bertil.ahlqvist@friluftsframjandet.se
Ingrid Petzäll Spires 08-556 307 44 ingrid.spires@friluftsframjandet.se
Jennifer St. John 08-556 307 48 jennifer.stjohn@friluftsframjandet.se
Kerstin Erman  08-556 307 46 kerstin.erman@friluftsframjandet.se
Sofia Nordwall  070-874 84 43 sofia.nordwall@friluftsframjandet.se
Ylva Schöldberg 08-556 307 49 ylva.scholdberg@friluftsframjandet.se

SE HIT!
Ledningsgrupp långfärdsskridsko behöver förstärkas med fler ledamöter.  

Kontakta Kerstin Erman om du är skridskoledare och vill veta mer hur du kan  
påverka verksamhetsutvecklingen inom regionens skridskoverksamhet.
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