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3. ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

 

Jag vill passa på att tacka alla medlemmar i avdelningen för det gångna året. Det är mitt första år 

som ordförande och det har gått fort.  Bara att sätta sig in i uppdraget och se hela föreningen 

utifrån ett helhetsperspektiv kräver sitt.  Det är ett privilegium att se så många som helhjärtat 

ställer upp på sin fritid för att hjälpa till och forma föreningen in i framtiden.    

En av styrelsens viktigaste uppgift är att rusta vår verksamhet så att den fylls av attraktiv 

verksamhet som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna.  Samhällstrenden är just nu friluftsliv 

och vandringar och denna våg måste vi rida på.  Vårt största humankapital finns  hos våra ledare. 

Deras insats, att leda vårt erbjudande till våra medlemmar om det stora äventyret ute i skog och 

mark, behöver en förening med tydlig ledarstrategi.  Att vara ledare är ett förtroendeuppdrag som 

kräver både utbildning och resurser, detta skall vi som förening fortsätta att utveckla.  Detta krävs 

för att föreningen ska stå rustade inför framtiden i konkurrens med andra föreningar i vårt 

närområde.  

2015 har inneburit att vi har fortsatt på vår inslagna väg att stärka föreningen genom att öka 

samarbete dels med avdelningen i Malmö och andra föreningar i vår närhet.  Vi har börjat med att 

se över vår slitna utrustning så som yxor, sågar, tält och trangiakök för att öka kvaliteten i vår 

verksamhet. En ledarstrategi har tagits fram för stödja ledarna så att de står rustade för att möta 

barn och ungdomar och leda dem i det stora äventyret.  
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4. INLEDNING 

Ännu ett år i friluftsfrämjandets avdelning Husie har gått och vi står bättre rustade för att möta 

2016. Under 2015 har våra verksamheter varit efterfrågade. Vi har haft barn i kö till nästan alla 

våra grenar. Efterfrågan till våra verksamheter Knytte och Skogsmulle har varit störst men även i 

grenen Strövarna har det varit en ström av besökare. Det är genom den verksamhet vi bedriver 

som gör att vi har en efterfråga. Ledarnas insats och barnens och föräldrarnas berättelser på 

skolor och förskolor via mun till mun är ett effektivt redskap i vårt rekryteringsarbete. Detta 

innebär att vi i dag har en viss överrepresentation av vissa klasser, skolor och förskolor.   

I vårt jämstäl ldhetsarbete 2015 har vi haft som mål att vi har ledare från båda könen och att det 

även finns en balans mellan pojkar och flickor i alla våra grupper. Detta har varit svårt då vi inte 

har lyckat rekrytera kvinnliga ledare i den utsträckning som vi behövt. Vi har även tagit en  policy 

om att inte ha någon kö till vår verksamhet som gör att vi inte riktigt kan styra som vi vill. Det 

skall vara lika naturligt att välja vår verksamhet oberoende av kön.  Vår utmaning har varit att 

verksamheten skall attrahera både barn, ungdomar från 13 år och uppåt och vuxna medlemmar.  

Fjorårets ljusglimtar är bland annat att varannan lördag stå på parkeringen vid Pjäshallen och vid 

lägerplatsen på Bulltofta rekreationsområde och se alla förväntansfulla ögon fyllda med nyfikenhet 

för vad som skall hända denna lördag.  Vid Pjäshallen har vi fått göra samlingsplatser för varje 

grupp så att barn och vuxna slipper leta upp ledarna och på så sätt skapa mer trygghet inför 

avfärd.  

Vi har påbörjat arbetet med att at höja vår verksamhet och satsa på ledarnas utbildning och 

utrustning.  Satsningen innebär att vi har börjat att ersätta gamma l och sliten utrustning.  
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5. STYRELSE/ORGANISATION 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Mats Holmberg 
Vice ordförande: Torgy Ängquist 
Sekreterare: Markus Agevik 
Kassör: Kamilla Telyakova  
 
Övriga ledamöter: 
Dan Sundqvist 
Ove Hed 
Johanna Karlsson  
Charlotta Andersson  
Mats Elofsson 

Revisorer: Ordinarie  

Liss Anders Andersson  

Leif Hansson  

 

Suppleanter  

Hans Holmgren  

Nancy Hall Gingsjö  

 

Valberedning  
Anders Went  

Lisen Bennvid  

Hans Holmgren  

Carl-Erik Kockum  
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Ansvariga Gruppfunktionärer  

Knytte:  Eva Westerlund 

Skogsmulle: Johanna Karlsson 

Strövare: Emma Mcintosh  

Strövare: Mats Holmberg  

Frilufsare: Dan Sundqvist 

Frilufsare: Hans Holmgren  

TVM: Mats Elofsson  

Äventyrligafamiljen: Dan Sundqvist och Torgny Ängquist  

Materiel: Pär Wahlström 

Kanotansvarig: Torgny Ängquist 

Webbmaster: Ove Hed 

Postmottagare: Kamilla Telyakova, Dan sundqvist  

Firmatecknare: Mats Holmberg och Kamilla Telyakova 

 

Möten och sammankomster  

 

Interna möten 
Årsmötet ägde rum den 26 februari 2015 på Hohögsskolan.  

Under det gångna året har styrelsen haft 9 stycken protokollförda möten. 

  

Regionala sammankomster 
Under året har föreningen dels deltagit vid regionstämman i Halmstad och dels vid regionens 

sammankomster (nätverk) i Skrylle vår och höst. 
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6. FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET 

 

Samverkan med andra föreningar 
Under året har vi tagit upp diskussionen av nödvändigheten av att samarbeta med andra 

föreningar i Friluftsfrämjandet och andra föreningar i vårt närområde. 

Styrelseordförande har träffat ordförande i Friluftsfrämjandets avdelning Malmö för att se vad vi 

kan samverka med för att öka vår attraktivitet i Malmö.  Vi har börjat samarbeta kring rekrytering 

av barn till vår verksamhet genom att erbjuda verksamhet i våra grupper beroende på var barnen 

bor och om vi har kö till våra verksamheter.  Det har gjort att vi har kunnat erbjuda våra 

medlemmar skridskoskola. Vi diskuterar samordning av bussresor till våra lägerplatser för 

Skogsmulle och Strövare, start under 2016. Styrelserna kommer att träffas i början av 2016 för att 

se om vi ytterligare kan hitta samarbetsytor för framtiden.  Detta kommer att innebära att våra 

medlemsavgifter behöver harmoniseras, se förslag till nya medlemsavgifter. 

Vi har även tagit kontakt med Malmö Fäktnings förening Gripen (MFF Gripen) som har sina 

aktiviteter i vårt närområde. Vi erbjuder en prova på gång för att se om det finns barn som vill 

börja fäktas. Vi är överens om att inte lägga någon verksamhet under respektive mötesdagar. Vi 

kommer även att erbjuda de barn som är aktiva i MFF Gripen möjlighet att prova på vår 

verksamhet under 2016. 

 

Turprogrammet  

Under året har föreningen tillsammans med Svedala, Malmö, Lund och Helsingborg satt ihop ett 

program med ett antal gemensamma aktiviteter för att öka vårt erbjudande till våra medlemmar. 

Vårt bidrag var en vandring runt Ekholmssjön.  

 
         

Skogsknytte 
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Nyckelpigan  
Gruppen har hållit till på Bulltofta rekreationsområde där barn och föräldrar har träffats.  Dagen 

börjar med att vi samlas barn och föräldrar för att berätta vad vi skall göra och se vem som är 

där. Vi får besök av nyckelpigan som vill sjunga och berätta något om naturen. Sedan är det dags 

att titta på småkryp på äng och i skog.  Undersöka hur djur gör när de rör sig.  Allt lärande sker 

med hjälp av lek och sång. Dokumentationen sker med hjälp av penna, kritor sax och klister.  

Dagens höjdpunkt är när det är dags för den medhavda fikan, macka, pannkaka och kex med saft 

eller varm choklad är det som äts.  Ibland bara måste man smaka på vad kompisen äter. 

Efter fikan leker vi kom alla mina kycklingar, under hökens vingar.  

 

Under året har det varit 18 -20 barn aktiva i Skogsknytte 

 

Skogsmulle  

 

Igelkottarna 

I början av höstterminen fick Skogsmullegruppen nya ledare och hälften nya barn som flyttat upp 

från Skogsknytte. Vi döpte gruppen till Igelkottarna. De flesta gångerna befann vi oss på 

Skogsmulleplatsen i Bokskogen där vi lekte lekar, pysslade, hittade djur, läste sagor, byggde på 

Koja. Vi har genomfört Hitta Vilse utbildning, hade småkrypssafari, Mulle kom på besök. Vid 

bussfritt tillfälle hade vi grodtema vid Käglinge rekreationsområde. Mycket fokus på lekar och att 

undersöka naturen i det lilla. Vi hade även utgångar på Husie mosse där vi håvade, och i Gyllins 

Trädgård där vi klättrade i träd och värmde blåbärssoppa över eldstaden. 

Under året har det varit 20 barn aktiva i Skogsmulle.  

Strövarna  

Fåglarna 
Vi har en fantastisk grupp barn som bara längtar till vår lägerplats ute i Vomb. Under året har vi 

börjar vandra lite med ryggsäck.  Det har inneburit prat om packning och vem som packar och 

vas som händer om man inte har rätt utrustning med sig ut.  Vi har sovit i tält och vindskydd och 

även hyrt en stuga för övernattning. Det är fortfarande mycket lek som behövs, där emellan har 

barnen lärt sig att elda och laga mat över öppen eld. Slå knopar och surra har också varit ett 

stående aktivitet ute i Vombskogen.  

Under året har det varit 24 barn aktiva i Strövargruppen Fåglarna. 
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Skogsugglorna 
Vi var under hösten i genomsnitt 18 barn. Vi utforskade vår nya lägerplats i Vombskogen och 

började bygga upp ett riktigt fint läger. Har tränat oss i att använda såg, yxa och kniv på rätt sätt. 

Samtliga barn i gruppen har tagit knivdiplom. Vi har också tränat på att göra upp eld. 

Lägerplatsen är under uppbyggnad och arbetet kommer att fortsätta 2016. Än så länge har vi 

byggt en toalett och en eldstad med trefot. Vi är på god väg med en koja. Gruppen har också 

under högtidliga former fått namnet Skogsugglorna. Under hösten har vi grillat flitigt och också 

lärt oss att laga mat över öppen eld, både i gryta och Murikka. Även på Strövarna har vi mycket 

tid till lek, både ”fri lek” och arrangerade lekar och lära-känna varandra övningar. 

  

Frilufsarna 

  
Rävarna 

Gruppen började med att fortsätta att åka ut till vår lägerplats för att sedan mer och mer ta oss ut 

på egna äventyr. Vi har tagit hjälp av föräldrar när vi skall oss ut till skog och natur bland annat 

har vi besökt Kullen och Mölle där vi utforskade grottor.  Ibland har vi tiggt skjuts av 

Skogsmullegruppen för att bli avsläppta vid en busshållplats för att vandra längs Skåneleden för 

att sedan bli upphämtade igen av bussen när den är på väg hem. Vi har cyklat dressin.  

Vi har lärt oss sjukvård och överlevnad samt lagat mat på trangiakök när vi har varit ute  på våra 

vandringar. Gruppen har haft två övernattningar där vi antingen har sovit i tält eller vindskydd. 

Året avslutades med att vi hade mörkergång i bokskogen som avslutades med korvgrillning i 

snöstorm. 

 

Skogsmössen/Rådjuren 

Gruppen har satsat på två egna övernattningar, ett kanotläger där man har paddlat  i Ekoparken 

Raslången med övernattning i tält och en övernattning i Killahuset i Söderåsens Nationalpark. 

Gruppen har hjälp till på Föreningens firande av 6:e juni och Skogens dag i Bokskogen. Vi har 

haft geocaching i Skrylle natur och friluftslivsområde och haft vandringar med packning i runt 

Genarp och Ekholmssjön. 

  

Under året har det varit 26 st ungdomar aktiva i Frilufsarna.  

 

TVM  
Under året har TVM inte haft någon egen verksamhet utan deltagit i avdelningen Malmö. 
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Äventyrliga Familjen  

 
Familjeläger, Vittsjö vid sjön Höjalen  

Helgen 14-15 juni hade vi ett familjeläger som var över en lördag till söndag. På detta läger  

var det ca 50 vuxna och barn som hade slutit upp. På lägret gjorde vi dagsutflykter med  

kanoterna, lagade gemensam middag på kvällen, hade lite spännande lekar för barnen bl.a.  

skattjakt, som avslutades med att vi byggde en segelbåt. 

 

Måkläppen/Turprogrammet 

I september genomförde föreningen tillsammans med Svedala en vandring runt Ekholmssjön. 

Vandringen avslutades med en gemensam middag.  

Den 6 december samlades ett 15 tal barn och vuxna för att vandra ut till Måkläppen. Vi hade  

lite otur för bara två dagar innan hade stormen Sven härjat och höjt vattenståndet. Istället fick vi 

utforska stranden och leta efter bärnsten.  

 

Barnskridskoskola  

Under hösten 2015 inledde vi ett samarbete med Friluftsfrämjandet Malmö kring skridskoskolan. 

Vi stod gemensamt på Malmö festivalens föreningsdag och rekryterade medlemmar till 

föreningen och särskilt till skridskoskolan vi har även via vår hemsida gjort  reklam för 

skridskoskolan. 

 

Innebandy  

Någon innebandy har inte genomförts under 2015  

 

Ledare  

Styrelsen har tagit fram en ledarstrategi som skall stärka ledarna i sin roll och att föreningen skall 

blir bättre rustade för att möta förändringar i ledarstaben. Vi har också tagit fram ledarkläder som 

skall bestå av en skaljacka, fleecetröja och en T-shirt som skall öka gemenskapen i föreningen och 

förstärka föreningens image hos barn och vuxna i verksamheten.                                        

I början av året startade vi med en inspirationsdag för planering av gemensamma verksamheter 

och ansökan av bidrag.  Innan höstterminen startade hade vi en lite kick off med några av de nya 

ledarna i anslutning till Pjäshallen för genomgång av vårt material som finns att låna och ventilera 
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frågor och funderingar. I stället för julklapp avslutade vi året med att samlade vi alla ledare för att 

spelade boul och äta brunch.   

 

Gemensamma aktiviteter  

Läger  

Föreningen avslutade vårterminen med ett gemensamt läger för alla Frilufsare, Strövare och 

TVM:are över en lördag och söndag ut i Vomb.  

Detta var ett mycket uppskattat läger där både de yngre och de äldre umgicks tillsammans. Temat 

för lägret var Vikingar. Det genomfördes ett modernt vikingaspel som avslutades med gemensam 

matprovning, kyckling alla viking som tillagats över varma stenar i en övertäckt grop. Alla lät sig 

väl smaka när vi grävde fram våra matpaket. 

 

Familjedag Gyllins Trädgård  

Under nationaldagen arrangerade vi åter igen en familjedag i Gyllins Trädgård. Under denna  

dag visade vi vår barn- och ungdomsverksamheter. Vi hade försäljning av korv och våfflor.  

Arrangemanget var lyckat, det resulterade att vi fick många nya medlemmar. Det var ca 200  

personer, som besökte familjedagen.             

 

Skogens dag i Bokskogen 

Under Skogensdag första söndagen i september deltog föreningen med ett stånd där vi sålde  

våfflor med sylt, saft och kaffe. Under denna dag hade vi en bra försäljning och var stor 

tillströmning av folk som köpte våra vedbakade våfflor. Nytt för i år var att det gick att betala 

våfflorna med Swish vilket hjälpte upp resultatet. Tyvärr så tog smeten slut vilket gjorde att vi 

blev tvungna att göra en paus. Försäljningen fortsatte efter stängningsdags.   

 

Övrigt  

Under året har vårt förråd kanot genomgått en storstädning. I förrådet har nu varje gren fått 

utrymme att förvar sitt material. Vi har också utsett en materialansvarig som har ansvar för vår 

utrustning. Under 2016 kommer föreningen att fortsätta föryngringen av trangiakök, tält och 

annat som våra grupper behöver för att bedriva en attraktiv och rekryterande verksamhet.   
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7. FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING 
 

Styrelsen ser satsningen på utbildning som en viktig del i att rekrytera och behålla ledare. Målet 

var under 2015 att alla ledare erbjuds Friluftsfrämjandets grundkurser första terminen som de är 

verksamma. Satsning är en del av vår ledarstrategi. Det är viktigt att våra ledare får en 

ledarutveckling och möjlighet att träffa andra ledare för att kunna utvecklas i sin ledarroll. 

Under året har vi även haft ett planeringsmöte och ett inspirationsmöte tillsamman med styrelse 

och våra ledare.  

Under året har ledare deltagit i följande utbildningar:  

3 ledare har genomgått en grundutbildning i Friluftsfrämjandets regi  

1 ledare har genomgått friluftsteknik i Friluftsfrämjandets regi  

1 ledare har genomgått sommarkursen. 
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8. MEDLEMMAR 
 

Medlemsstatistik                             2014       2015     

Barnmedlemmar: 0 till 12 år 108  

Ungdomsmedlemmar: 13 till 25 år 16 17 

Vuxenmedlemmar: > 25 år 78  

Totalt antal medlemmar 202 220 

Föreningen har ökar sitt medlemstal. Vår ambition är att inte låta barn stå i kö för att få delta i 

vår verksamhet. Under hösten har vi tvingats att upprätta kö för grupperna Knytte och Mulle.  

Styrelsen har under året diskuterat hur vår verksamhet skall utvecklas.  Våra beslut  blir avgörande 

för hur vi i möter en ett allt mer konkurrensutsatt omvärld vad gäller fritidsaktiviteter. Vi vet att 

det finns ett allt större intresse för skog och natur idag. Vi måste bli bättre på att utveckla vår 
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verksamhet i så att vi kan möta efterfrågan på aktiviteter i skog och mark oavsett ålder och fysik. 

Vi har under året marknadsfört familjemedlemskap för att på så sätt öka de vuxnas engagemang i 

föreningen. 

 

Ekonomi  

Föreningen har tagit ett kliv in det moderna samhället för att bättre möta de krav som våra 

medlemmar har på en modern förening.  Vi har bytt bank från Nordbanken till Swedbank, där 

har vi fått möjlighet att skaffa Swish och en betalningsstation Babs som går att använda för att ta 

emot betalningar.  Detta är också en konsekvens av att banker inte längre tar emot mynt och 

sedlar. Detta gör att vi kan bli en säkrare förening och hanteringen av kontanter kan minskas och 

detta förenklar arbetet för vår kassör betydligt.  

 

Slutord 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ledare och övriga funktionärer som har lagt ner ett  

stort ideellt arbete, så att föreningen har fungerat. Styrelsen kommer att fortsätta att utveckla 

föreningen till en modern förening i sin samtid.   

 

Vi tackar också:  

Fritidsförvaltningen Malmö Stad för ett gott samarbete under 2015. 

Styrelsen 

 

 

Mats Holmberg                             Torgny Ängquist                          Kamilla Telyaki 

Ordförande                                   Vice Ordförande                          Kassör 

 

 

Markus Agevik                               Dan Sundqvist                             Ove Hed 

Sekreterare                                     Ledamot                                      Ledamot 

 

 

 Johanna Karlsson                   Charlotta Andersson                             Mats Elofsson 

 Ledamot                                 Ledamot                                               Ledamot 
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