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LEDARINFORMATION FÖR VEBERÖDS LOKALAVDELNING 

Medlemskap De som deltar i Friluftsfrämjandets aktiviteter måste vara medlem i Fri-
luftsfrämjandet. Medlemsskapsåret löper 1/10-30/9. Avgiften aviseras 
från Riksorganisationen, nya medlemmar måste själva skaffa medlem-
skap, via www.friluftsframjandet.se eller med särskild medlemsblankett.  

 

Terminsavgift Alla som deltar i lokalavdelningens aktiviteter måste dessutom betala en 
lokal terminsavgift. Terminsavgifterna är just nu: 

 Om förälder är med-
lem 

Övriga 

Knopp & Knytte 75:- 100:- 
Mulle, Strövare, Frilufsare, 
TVM samt MTB 

150:- 200:- 

Ledarbarn betalar ingen terminsavgift på hösten. 

 

Rutiner vår – höst     
TERMINSMÄRKEN      

1. Ledarna upprättar en deltagarlista för gruppen (namn, adress, telefon, 
födelsedatum, kontaktuppgift till föräldrar). Att alla deltagare är med-
lemmar måste kontrolleras av ledarna i april och november. 

2. Terminsavgifterna samlas in av ledarna senast andra träffen. Av de 
insamlade pengarna behåller gruppen ett bidrag (50:-/barn för Knopp 
och Knytte, 85:-/barn för Mulle, Strövare och Frilufsare). Resterande 
pengar betalas in till kassören, kontant eller via postgiro 806594-8 

3. Ledarna antecknar närvaro för varje träff. För barn 7-19 år får lokal-
avdelningen bidrag från Lunds kommun och därför ska de grupperna 
även fylla i särskilda närvarokort. På dessa ska det framgå 
• Datum och tid 
• Plats (extra viktigt om ni varit i Gula Stugan eftersom vi får extra 

bidrag för detta) 
• Vad ni gjort och vem som var med (ledare och barn) 

Glöm inte skriva under korten innan ni lämnar dem till ledaran-
svarig, senaste 10 december för höstterminen och 10 juni för vår-
terminen. 

 

VIKTIGT!! Att närvarokorten lämnas i tid, så vi får bidrag för alla grupper. 
Att deltagarna är medlemmar, så att de och ledarna har ett fullgott för-
säkringsskydd. 

 

Vid planering av ter-
minsprogrammet 

• Vill ni vara i Gula Stugan? Boka hos stuguthyrningsansvarig, gärna i 
god tid eftersom vi har ganska mycket externa uthyrningar. 

• Behöver ni materiel, tex tält, presenningar eller rep? Boka och låna 
hos materielansvarig. 

• Ska ni använda kanoter? Boka hos kanotansvarig, nyckel till kanot-
skjulet kan hämtas hos kanotansvarig. 

• Skicka in programmet till tidningsansvarig senast midsommar för 
höstterminen och 1 december för vårterminen. 

• Mulle brukar besöka mullegrupperna en gång/termin. Bokas hos Pia 
Nordström. 
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Åldersindelning barn- 
och ungdomsgrupperna 

Skogsknopp 0-3 år 
Skogsknytte 3-5 år 
Skogsmulle 5-7 år 
Strövare 7-10 år 
Frilufsare 10-14/15 år 
TVM-invigning vid 14-15 år 

Övergång mellan nivåerna sker på höstterminen det år barnen uppnår 
”rätt” ålder. Övergångarna kan vara något flytande beroende på hur 
gruppernas sammansättning ser ut. 

 

Vildmarksresa för Friluf-
sare 

Det är vanligt att Frilufsargrupper åker på en vildmarksresa, vid 13-14 
års ålder. Ungdomarna får själva stå för en del av kostnaden medan lo-
kalavdelningen bidrar med resten av reskostnaden. För att gruppen ska få 
bidrag krävs att ungdomarna hjälper till vid Vombsjön runt, julskyltning-
en, utdelning av Friluftsbladet. Bidraget söks hos styrelsen och ledarna 
ska lämna in rapport av gruppens medverkan i ovan nämnda aktiviteter 
(tid och omfattning) som beslutsunderlag. 

 

Gula Stugan Stugan bokas hos stuguthyrningsansvarig. 

Slitagekostnader för lån av stugan                                                                     
Ledare: 150:-/dygn                                                                                 
Medlemmar: 1 dygn: 700:-, därefter 300:- per dygn                             
Icke medlemmar; 1 dygn 1000:-, därefter 500:- per dygn 
Dag-/kväll utan övernattning 300:- 

För helger (fredag-söndag) är bytestiden kl. 13.00, i övrigt enligt över-
enskommelse. 

Lokalavdelningens egna grupper använder stugan kostnadsfritt. 

 

Materiel Kanoter bokas hos kanotansvarig. Övrig materiel bokas hos materielan-
svarig. 
Uthyrningsavgifter kanoter: 
Medlemmar 100:-/dygn                                                                         
Icke medlemmar 200:-/dygn                                                               
(paddlar, flytväst och kanotvagn ingår) 
 
Uthyrningsavgifter övrig materiel: 
Fjälltält 50:-/dag 
Tält 35:-/dag 
 

En deponeringsavgift på 250:- tas ut per kanot eller tält 

Lokalavdelningens egna grupper lånar utrustningen gratis. Ledare i lo-
kalavdelningen kan låna utrustning gratis i mån av tillgång. 

Obs! Utrustningen återlämnas i samma skick som det var vid avhämt-
ningen. 

 

Friluftsbladet Grupprogram och bidrag till webbidan skickas till webbansvariga senast 
midsommar respektive 1 december. Låt gärna barnen skriva om vad ni 
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gjort förra terminen. 

Programmen publiceras på Friluftsfrämjandets hemsida. 

 

Ledarkurser Friluftsfrämjandet arrangerar ledarkurser, vanligtvis på regional nivå. 
Det finns både grundkurser och fortbildningskurser. Det är viktigt att 
man som ledare utbildar sig och lokalavdelningen betalar kursavgiften. 
Minst en ledare per grupp SKA ha genomgått grundutbildning och varje 
ledare bör gå någon utbildning minst var sjätte termin. 

Alla anmälningar till ledarkurser ska göras via ledaransvarig och kostna-
den skall godkännas av styrelsen. 

 

Ledaruppmuntran Ledare som varit aktiv i 10 år och fortfarande är aktiv i lokalavdelningen 
kan söka bidrag (max 2000:-) för en resa. Ansökan görs till styrelsen. 
Som motprestation ska man berätta om sin resa vid en sammankomst i 
lokalavdelningen. 

 
STYRELSEN 

Pernilla Svensson Sekreterarare penno.svensson@veberod.com  
Birgitta Mattisson Kanot- och stuguthyrnings-

ansvarig 
birgitta.mattisson@lund.se  

Fredrik Nilsson Kassör nils.fredrik.nilsson@live.se  
Andreas Sandgren Ledaransvarig ahc73@me.com 
Margareta Serder Ordförande mserder@gmail.com 
Henrik Rundgren Ledaransvarig henriksadress@gmail.com 
 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 

Hugo Settergren Webbmaster hugosettergren@gmail.com 
Joakim Andersson Materialförvaltare joakim@anderssonnet.se 
Pia Nordström Mulle pibo@veberod.com  
Ola Wendt Stugfogde ola.wendt@chem.lu.se 
 


