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Nyhetsbrev nr 3, december 2016

Först av allt vill vi påminna om två aktiviteter för er ledare inom kort, det är verkligen sista chansen: 

Träffa ledare och prova på 

långfärdsskridskor 
På lördag 3 december har du chansen att ha 

trevligt i andra ledares sällskap och samtidigt 

prova på och träna långfärdsskridskoåkning då 

sektionen bjuder in till träff för föreningens 

alla ledare! Utrustning finns att låna om du 

inte har. Anmäl dig på hemsidan senast fredag 

2/12! 

Julmingel  
julminglet som går av stapeln på måndag den 

5 december. Kom en stund och drick lite 

glögg, fika och träffa styrelsen och framför allt 

ledare från alla sektioner! Vi träffas på 

Bellevue på Torekällberget mellan 17 och 19. 

Anmäl dig gärna på hemsidan så att vi får en 

uppfattning om hur många som kommer. Om 

du inte kan komma, be gärna en kollega att ta 

med din lilla julklapp. 

Grattis Ewa! 

Ewa Palm, som startade Skogsmulle för 

funktionshindrade i våras, mottog på 

Södertäljegalan utmärkelsen Årets Ledare i 

konkurrens med ledare nominerade från 

andra föreningar.  Vi är stolta över Ewa och 

alla våra ledare, och uppmuntrar initiativ från 

er alla att utveckla vår verksamhet! 

Rapportera statistik 
Har du någon aktivitet i Mina äventyr som inte 

har slutrapporterats är det dags att göra det 

nu! Om aktiviteten inte lagts upp tidigare på 

hemsidan skapar du en aktivitet och lägger in 

statistiken. OBS: kontrollera att antal timmar 

stämmer! Om du är osäker och behöver hjälp, 

kontakta Eva. 

 

Samlad ledarinformation på hemsidan 
Som vi skrivit tidigare samlar vi all praktisk 

information du behöver som ledare på 

hemsidan. Gå in där och kolla vad som finns, 

mera är på väg. Något du saknar? Kontakta 

oss! Spara länken som ett bokmärke, sidan 

syns inte menyn.  

 

Bytesmarknaden 
Årets bytesmarknad i Rosenborgskolan 

gjordesuccé. Framför allt tack vare 

annonsering på Facebook (10.000 hits) och tre 

annonser i LT hade vi 409 besökare, högsta 

antalet sedan 2011 och även bästa resultatet. 

Vi kunde inte släppa in alla köpare samtidigt, 

utan fick slussa in dem efter hand. Väldigt 

många uttryckte sig positivt om 

arrangemanget. 32 funktionärer jobbade hårt 

och skapade framgången. Tack! 

http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/skridskor/langfardsskridskor/langfardsskridskor-for-alla-sodertaljes-ledare/
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/julmingel-for-ledare/
mailto:eva.gruvstedt@friluftsframjandet.se
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/internt
mailto:eva.gruvstedt@friluftsframjandet.se
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Familjeaktiviteter 

I årets verksamhetsplan har vi en punkt 

om att ordna en familjeaktivitet i varje 

gren, i syfte att sprida intresset för våra 

aktiviteter och behålla våra medlemmar. 

Har du en idé vad ni kan göra i er sektion, 

prata med din grenledare! 

Träff & Turbladet 2017  
är i skrivande stund under tryckning. Tack till 

alla grenledare och ledare som redan nu har 

planerat för 2017 så att vi kan presentera all 

vår verksamhet för våra medlemmar. 

Distributionen av bladet börjar på julminglet! 

 

Med ett varmt tack för era insatser under 2016 önskar styrelsen  

alla våra ledare och funktionärer 

God Jul och Gott Nytt År! 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrevet skickas till alla ledare och funktionärer i Friluftsfrämjandet i Södertälje, här samlar vi 

information om vad som händer i föreningen och som vi vill att alla våra ledare ska ta del av. 

Kontakta oss om du har något du vill att vi ska ta upp i dessa brev, eller om du har andra frågor du vill 

ställa till styrelsen. 
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