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Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Välkomna till ett nytt år och en ny termin.  
 

Prova På Dag 
Lördagen den 4 februari mellan kl 10-12 så har vi en Prova-På-Dag i Järavallen för alla barn mellan 
0-6år. Dagen inriktar sig speciellt till Knopp, Knytte och Mulle barn. Vi kommer ha grupper för 
Knopp, Knytte och Mulle för alla barn som vill prova på. Dessutom finns det möjlighet att grilla. Vi 
efterlyser funktionärer som kan hjälpa oss att elda och guida intresserade till rätt plats/grupp. Kan 
ni hjälpa till så hör av er till styrelsen på föreningsmailen. Tack! 
 

Terminskort & deltagaravgift 
Vi efterlyser fortfarande ett antal närvarokortet och deltagaravgifter. Vi måste få in dessa 
omgående annars riskerar vi missa deadline för ansökan till Kommunen.   

 Inbetalning av deltagaravgifter, 120:- per barn från er grupp till plusgiro nr: 899029-3. 

 Närvarokorten – gör livet lite enklare och använd närvaromallen så slipper vi onödigt 
dubbelarbete. Mallen hittar ni på vår hemsida. Tack! Ifyllt närvarokort skickas till 
föreningsmailen. 

 

Öppet hus i Förrådet 
Söndagen den 12:e februari, kl 10-12 så har vi ÖPPET HUS i Förrådet, Trädgårdsgatan 4G, Furulund. 
Passa på att träffa Styrelsen, hämta eller boka utrustning för vårens aktiviteter eller få tips om nya 
platser eller aktiviteter att göra med gruppen. Vi bjuder på fika. 
 

Inventering av grupper 
Inför vårens termin så vill vi att alla grupper inventerar och ser vilka lediga platser ni har för nya 
barn i er grupp. Vi har en kölista och kommer snart börja skicka ut förfrågningar till alla grupper om 
nya barn som skulle vilja börja i Friluftsfrämjandet. Hör av er till grenledaren med info om ni har 
lediga platser eller om gruppen är full. Ansvariga grenledare och kontaktuppgifter hittar ni på vår 
hemsida. 
 

Ledarvästar - Efterlysning 
Vi har stor brist på ledarvästar och står inför beslutet att köpa in nya till alla nya ledare som inte har 
fått någon. Vi efterlyser västar som inte används och bara ligger i lådan och tar plats. Om ni vet att 
ni inte vill/kan eller kommer använda er väst så ber vi er att lämna tillbaka den snarast möjligt. 
Tack! 
 

Medlemsavgift 
Idag har vi 369 medlemmar i föreningen men vi har också många medlemmar som inte har förnyat 
sitt medlemskap under hösten. Jag tror dock inte att alla har valt att lämna oss utan jag tror det 
finns ett antal som bara har missat att betala medlemsavgiften. Ni kan gå in på Friluftsfrämjandets 
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hemsida och själv kontrollera om era barn i gruppen är medlemmar. Gå in på: 
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/medlemssok/medlem/ 
 
Observera att ni måste vara inloggade för att kunna göra ett medlemsök. 
 

Belastningsregister 
Vi har fått många nya ledare i föreningen vilket vi är mycket tacksamma för. Styrelsen vill dock 
påminna alla nya ledare (och gamla som inte har gjort det) måste skicka in ett förenklat utdrag ur 
belastningsregistret. Gå in på Polisens hemsida och gör er anmälan. Utdraget ska visas upp för 
Bernt-Åke Hedmer, kassör. Utdraget sparas inte utan återlämnas direkt till er. Ni hittar mer 
information på föreningens hemsida. 
 

Första Hjälpen 
Vill rekommendera en kurs i Första Hjälpen i Skrylle, Lördagen den 13 Maj. Det finns två kurser, en 
på förmiddagen och en på eftermiddagen. Kursen är gratis och ni anmäler er på regionens hemsida. 
Där hittar ni också en hel del andra kurser. Mer Information hittar ni på: 
www.friluftsframjandet.se/regioner/syd 
 

Utrustning 
Under vintern så kommer alla temaväskor att revideras och uppdateras. Vi tar gärna emot kritik på 
vilka som är bra och vilka som är mindre bra samt förslag på nya temaväskor. Ta tillfället och titta på 
väskorna och boka er utrustning under ÖPPET FÖRRÅD, den 12/2. 
 
 
 
Mvh 
 
Styrelsen 
 
Håkan Björkdahl 
Ordförande 
Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
0766-441579 
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