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VIKTIGA DATUM

16 april Regionstämma

10 maj  Valberedningsutbildning

28 maj  Årsstämma

Nu har vi passerat vårdagjämningen och våra aktiviteter blir mer och mer 
vårlika. Den sista skidutbildningen för säsongen är avslutad och våra olika 
barnledarutbildningar har kört igång. Vi närmar oss också Regionstämman, mer 
information om det finns i nyhetsbrevet.  Vi har även deltagit i Vildmarksmässan 
på ett mycket lyckat sätt.

I samband med Regionstämman utses regionens ombud till Riksorganisationens 
årsstämma. Nomineringar till region Mälardalens ombudsplatser skickas till bertil.
ahlqvist@friluftsframjandet.se 

Bertil Ahlqvist
Verksamhetschef
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RAPPORT FRÅN REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen hade möte den 16/3. Då avhandlades verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt 
återkoppling från ordförandeträffen som hölls i samband med Vildmarksmässan. 

Här finns nu tre konkreta spår som regionen kommer jobba vidare med, en pilot kring rekrytering av 
barnledare, framtagande av en rekommendation för icke-kostnadspolicy för ledare samt kontinuerligt 
arbete för att förbättra vårt värdskap på alla nivåer. 

REGIONSTÄMMAN

Regionstämman genomförs den 16 april på Lustikulla, Liljeholmen. 

Det är viktigt att alla som ska delta i regionstämman anmäler sig på hemsidan. När man anmäler sig 
ges man möjlighet att ange om man är ombud, ersättare eller övrig deltagare. 

All information om stämman finns här: 

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

ORDFÖRANDETRÄFF

Ordförandeträffen var mycket välbesökt och  
totalt deltog 21 st lokalavdelningar med sin  
ordförande eller vice-ordförande. 

På träffen presenterades den kommunikativa 
plattform som regionens Mångfaldsråd arbetat 
fram. 

Syftet med plattformen är att vi alla ska bli  
bättre på att presentera våra olika aktiviteter 
både på regional och lokalavdelningsnivå så att 
vi når och är relevanta för fler målgrupper.

Även Äventyrliga Dagen presenterades kort. 
Handledning för Äventyrliga Dagen finns här: 
http://friluftsframjandet.se/globalassets/4.-do-
kumentbank/inspirationsbank/handledning-av-
entyrliga-dagen.pdf  

En sammanfattning från ordförandeträffen  
kommer att skickas ut separat. 

http://friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/inspirationsbank/handledning-aventyrliga-dagen.pdf
http://friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/inspirationsbank/handledning-aventyrliga-dagen.pdf
http://friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/inspirationsbank/handledning-aventyrliga-dagen.pdf
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RAPPORT FRÅN VILDMARKSMÄSSAN 2016

Stort tack till dig som engagerade dig på Vildmarksmässan den 11-13 mars. Din insats var guld värd!

Vi i arrangörsgruppen är mycket glada, nöjda och stolta över den insats alla Friluftsfrämjare gjorde på  
Vildmarksmässan.

Vi har fått mycket positiv feedback kring vårt deltagande på mässan och vi hoppas att alla som var med 
hade riktigt roligt.

 

Det här nådde vi fram till / Vildmarksmässan i siffror; 

·      Förträff  25 februari = 30 personer deltog

·      Onlineköp av inträdesbiljett till mässan = 543 vuxna (barn/ungdomar ej redovisade)

·      Tecknade medlemskap (halvårs medlemskap t.o.m. september 2016) = 400 nya medlemskap

·      Försäljning i pop-up-shopen (termosar, luppar, matkit, tröjor, ryggsäckar etc) = 16.200 kr

·      Antal personer som deltog i ryggsäckstävlingen = 432 personer (vinnarna finns presenterade på  
        friluftsframjandet.se)

·      Personer som cyklat = betydligt fler än 400! (vilket var vårt mål)

·      Ordförandeträffen = 22 ordföranden deltog 

·      50 funktionärer arbetade i montern

·      17 funktionärer arbetade i MTB-arenan

 

Hur tycker du att Friluftsfrämjandet skall synas/delta på Vildmarksmässan nästa år? 

Har du idéer är du välkommen att höra av dig till annika.norlen@friluftsframjandet.se

Friluftshälsningar

Annika Norlén, Ylva Schöldberg & Sofia Nordwall

mailto:annika.norlen@friluftsframjandet.se
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KAJAK- OCH VANDRINGSPROGRAM

Nu finns årets välfyllda Kajak- och Vandringsprogram att ladda ned via vår hemsida. Här finns 
många äventyr att se fram emot!

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/aktuellt/kajak-och-vandringsprogram/

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABCDE  
FÖR FJÄLLEDARE

24 april i Tveta, Södertälje.

Utbildningen fokuserar på Första hjälpen, 
L-ABCDE enligt fjällsäkerhetsrådets nor-
mer.

Kursen riktar sig till dig som är fjälledare.

http://www.friluftsframjandet.se/lat-aven-
tyret-borja/hitta-aventyr/fjallturer1/fjall---
vinter/forsta-hjalpen-l-abcde-for-fjalledare/

FORTBILDNING FÖR LEDARE

SPÅR AV DJUR 

23 april i Huddinge.

Möten med djur i landskapet är inte det  
vanligaste. Vi låter, doftar och uppfattas 
som jobbiga av de flesta vilda djur. 

Börjar vi bara upptäcka, tolka och förstå 
djurens spår så öppnar sig en helt ny värld 
av upplevelser. 

Lär dig läsa landskapet genom spåren av 
våra vilda djur.  

http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventy-
ret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/
fortbildning-spar-av-djur/

http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/fjallturer1/fjall---vinter/forsta-hjalpen-l-abcde-for-fjalledare
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/fjallturer1/fjall---vinter/forsta-hjalpen-l-abcde-for-fjalledare
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/fjallturer1/fjall---vinter/forsta-hjalpen-l-abcde-for-fjalledare
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/fortbildning-spar-av-djur
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/fortbildning-spar-av-djur
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vandring/vandring/fortbildning-spar-av-djur
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WORKSHOP MARKNADSFÖRINGSRÅDET

Marknadsföringsrådet bjuder in till en workshop som sätter fart på kommunikationen!

Workshopen äger rum den 19 april kl 18.30-20.30 och vänder sig i första hand till styrelse- 
ledamöter, sektions- och grenledare eller funktionärer som bidrar till att skapa intresse för  
lokalavdelningens aktiviteter.

Anmälan sker på webben senast 12 april  http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hit-
ta-aventyr/intern-organisation/organisation/vem-vad-hur—varfor/

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

GLAD PÅSK!
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