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VIKTIGA DATUM

11-13 mars Vildmarksmässan

16 april Regionstämma

I detta nyhetsbrev kommer som vanligt en kort uppdatering kring vad som är på 
gång. Viktiga händelser är Vildmarksmässan, ordförandeträffen, regionstämman 
samt en ny utbildning för valberedare.

Bertil Ahlqvist
Verksamhetschef
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RAPPORT FRÅN STYRELSEN

Regionstyrelsen hade möte den 16 februari. Bland ärenden som behandlas kan nämnas planeringen 
inför regionstämman och fler konkreta initiativ i arbetet med att synas, locka och behålla. 

Dessa aktiviteter ska nu stämmas av med lokalavdelningar runt om i regionen för att sedan börja  
genomföras. 

REGIONSTÄMMAN

Regionstämman genomförs den 16 april på Lustikulla, Liljeholmen. 

Stämman startar kl 10 och kallelse samt anmälan sker på webben via bifogad länk: 

http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern- 
organisation/organisation/regionstamma-region-malardalen/

ORDFÖRANDETRÄFF

Den 12 mars genomför vi vårens ordförandeträff. 
Anmälan via webben:

http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/
hitta-aventyr/intern-organisation/ 
mote/ordforandetraff-region-malardalen--- 
vildmarksmassan/

UTBILDNING FÖR VALBEREDNING

I syfte att stödja lokalavdelningar runt om i regionen med utmaningen att hitta ledamöter till styrelsen, 
kommer vi erbjuda utbildningar för valberedningar. 

Syftet med utbildningen är att ge konkreta verktyg för valberedningsarbetet samt att ge tips och råd 
kring hur arbetet kan läggas upp. 

Under 2016 kommer vi genomföra två tillfällen, det första är den 10 maj i Uppsala och det andra  
tillfället kommer läggas i september. 

http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/ordforandetraff-region-malardalen---vildmarksmassan/
http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/ordforandetraff-region-malardalen---vildmarksmassan/
http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/ordforandetraff-region-malardalen---vildmarksmassan/
http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/ordforandetraff-region-malardalen---vildmarksmassan/
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VILDMARKSMÄSSAN 11-13 MARS

Kom och inspireras till nya äventyr på Vildmarksmässan 2016!

I Friluftsfrämjandets monter kommer det vara full rulle, bland annat får vi besök av äventyraren Annelie 
Pompe, som föreläser om äventyr & yoga i naturen, friluftskocken Anders Klint, som visar hur man lagar 
mat i naturen, samt äventyraren och ambassadören Sören Kjellkvist, som berättar om att överleva  
vildmarken och om Äventyrliga dagen. 

Vår egen Skogsmulle kommer också på besök så ta med alla barn och säg hej. Var med och tävla och vinn 
fina priser, se naturen genom lupp eller handla friluftsprylar i vår shop. Tag också chansen att testa pump-
track-banan och våra egenbyggda ramper, hur kul som helst! 

Se fullständigt program här:

http://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.-organisationen/malardalen/region- 
malardalen/ovrigt/program-vildmarksmassan-2016.pdf

Välkommen till monter B13:40!

Se klipp om Vildmarksmässan här: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fThUggscaM

Som medlem i Friluftsfrämjandet har du specialpris på förköpsbiljetter online, vår kod är friluft2016.

Max fyra vuxna endagsbiljetter för 100 kr/st, ordinarie förköp 140 kr. För varje betalande vuxen får ett 
barn/ungdom upp till och med 17 år gå utan kostnad om man beställer biljetten i samband med det  
rabatterade köpet.

https://ticket.stockholmsmassan.se/cipp/fmsm/custom/pub/content,oid,1916/lang,11/ 
ticket,g_u_e_s_t/~/Vildmarksm%C3%A4ssan_2016.html 

Ypperlig möjlighet att visa upp lokalavdelningens aktiviteter på mässan.

På mässan kommer vi visa och guida besökarna i Friluftsfrämjandets web så passa på att registrera alla 
lokalavdelningens aktiviteter!

Jobba på Vildmarksmässan

Inför Vildmarksmässan behöver vi ha förstärkning i byggandet av monter och bike-arena. Gillar du att 
snickra och kan vara vardagsledig 9-10 mars?

Under mässan behöver även bemanningen på Bike-arenan stärkas upp! Det du behöver kunna är: knäppa 
hjälmar, hålla ordning bland de väntande, samt informera om vad som gäller i arenan. Självklart ska du 
också locka besökarna till att teckna medlemskap i Friluftsfrämjandet.

Intresserad av någon av dessa uppgifter? Hör av dig till Ylva Schöldberg. 
Förträffen för funktionärer är 25 februari klockan 18.30 på regionkontoret.

https://www.youtube.com/watch?v=2fThUggscaM
https://ticket.stockholmsmassan.se/cipp/fmsm/custom/pub/content,oid,1916/lang,11/ticket,g_u_e_s_t/~/Vildmarksm%C3%A4ssan_2016.html
https://ticket.stockholmsmassan.se/cipp/fmsm/custom/pub/content,oid,1916/lang,11/ticket,g_u_e_s_t/~/Vildmarksm%C3%A4ssan_2016.html
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FRILUFTSMILJÖRÅDET

Riksorganisationens nyupprättade Friluftsmiljöråd är nu bemannat med kunniga 
personer varav två kommer från region Mälardalen.

Regionens råd hoppas på ett gott framtida samarbete.

KAJAK

Äntligen är datum för ledarutbildningen spikade.

Steg 1 genomförs 14-15 maj, 1-3 juli,  
9-11 september (samtliga tillfällen ingår i utb.)

Steg 2 genomförs 9 april, 10-12 juni,  
23-25 september (samtliga tillfällen ingår i utb.)

Inom kort finns all information på webben.

UNGDOM

Den 20-22 maj kommer regionen att genomföra 
en utbildning för unga ledare 16-25 år.

Håll utkik på webben! 

WEBUTBILDNING

19 mars kl. 08.30 –14.00 i Uppsala.

Under dagen lär du dig hur man bygger upp lokalavdelningens hemsida med hjälp av texter, bilder, 
block och aktiviteter.

Mer information om utbildningen samt anmälan finns i nedanstående länk:

http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern- 
organisation/organisation/grundutbildning-web-2016-03-19/
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LEDARE SÖKES TILL FAMILJELÄGER

I år planeras regionens Familjeläger att genomföras nära Sparreholm i Sörmland 30 juni - 3 juli. Till 
lägret söker vi ett antal ledare för verksamheterna Skogsknytte, Skogsmulle samt Strövare. 

Vill du vara med som ledare kan du även ta med din familj. På samma plats genomförs samtidigt ett 
läger för ungdomar 10 år och uppåt. Det går alltså bra att även ha med familjens ungdomar på lägret. 

Det finns något för alla! För mer information, kontakta Kerstin Erman. 

BARNLEDARE SOM GENOMGÅTT  
LEDARUTBILDNING

Tidigare har lokalavdelningarnas grenledare fått ett brev ifyllt av de personer som genomgått någon 
barnledarutbildning. 

Från och med våren 2016 kommer ni att få ett mail med information om färdigutbildade ledare. Detta 
kommer till lokalavdelningens mailadress. 

Det gäller endast Utbildning 1 (grundutbildning) och Utbildning 2 (utbildning till ny verksamhetsgren) 
och ej fortbildningar.

LEDARTRÄFF - BARN

En ledarträff  för regionens barnledare kommer 
äga rum lördagen 24 september i Kungsängen 
norr om Stockholm. 

Inbjudan kommer till alla barnledare under  
våren. 

INSPIRATIONSBANK

Nu är den efterlängtade inspirationsbanken med 
barnmaterial färdig och finns tillgänglig på web-
ben!

Här kan ni frossa i sånger, lekar och ramsor så 
det står härliga till!

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/
verktyg--materialbank/dokumentbank/ 
inspirationsbank1/

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
Christin Ahnmé Ekenryd 08-556 307 48 christin.ekenryd@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

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/inspirationsbank1/
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/inspirationsbank1/
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