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ORDFÖRANDE HAR ORDET  
 
Ett år har gått och ett nytt har just tagit fart. Men verksamheten inom Friluftsfrämjandet tar inte paus. 
Det pågår hela tiden aktiviteter utifrån de förutsättningar som vår arena, naturen, ger. Detta tycker jag 
är en av de bästa sakerna med Friluftsfrämjandet. En annan viktig sak är för mig är alla möten med 
människor i en avkopplande miljö. För att vi skall kunna bjuda in till ännu fler spännande möten i vår 
verksamhet behövs det fler utbildade ledare i lokalavdelningarna som brinner för att förmedla och göra 
det de tycker om.  
Det är här Regionens ansvar kommer in, att erbjuda utbildningar för alla blivande ledare. Om vi gör 
det och ni ser till att det blir ledarledd verksamhet i era lokalavdelningar då skapar vi tillsammans den 
positiva känslan det är att vara ute i naturen. Året om.  
 
Erik Lennerstedt 
Ordförande i Region Väst  
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MÅL 2015 – RAPPORTERING 

Verksamhetsutveckling 
Regionen har under senaste medlemsåret ökat medlemsantalet med ca 900 medlemmar vilket 

innebär att vi har överträffat ett av våra delmål på 17000 medlemmar i vår långsiktiga 

verksamhetsplan 2015-2017. Genom samverkansträffar, ordförandeträffar och andra sammankomster 

under året har verksamhetsledaren och styrelsen vid flera tillfällen träffat många av regionens 

lokalavdelningar för att prata verksamhetsutveckling och lokala utmaningar. 

I juni lanserades nya friluftsfrämjandet.se, vår IT-plattform. I samband med lanseringen har alla 

lokalavdelningar erbjudits möjligheten till utbildning i  uppdatering av sin webbsida och 

aktivitetsguiden. Utbildningarna har genomförts i samverkan med Studiefrämjandet, som också 

erbjudit regionen stöd med webbutbildare utöver regionens egna utbildare.  

Förberedelser för att organisera ett överlämnande av ansvaret för drift och uthyrning av Härsjönäs 

lägergård har genomförts under ledning av regionstyrelsens representant Karin Meyer. 

Organisationsförändringarna har inte påverkat uthyrningen för utbildningar och läger som varit god 

under året.  

“Föreningen Härsjönäs lägergård” bildades under hösten, där sju lokalavdelningar är medlemmar och 

skall ta hand om drift och uthyrning i framtiden. Föreningens medlemmar är: Landvetter, Lerum, 



 

 
REGION VÄST 

friluftsframjandet.se/regioner/vast 

Mölndal, Mölnlycke, Onsala, Rävlanda-Hindås och Öckerö. Bidrag är beviljat av Stifteslsen Göteborgs 

Barnhus för nya madrasser och utebordbänkar till lägergården. 

En resepolicy har tagits fram som både tar upp miljöaspekter och när reseersättning utgår. 

En placeringspolicy har tagits fram för hållbar förvaltning av ekonomiska resurser där etiska och 

miljömässiga riktlinjer ingår. 

5 st nyhetsbrev från regionstyrelsen har skickats ut via mail under året med information om senaste 

nytt och information om beslut fattade av styrelsen. 

Styrelsens protokoll läggs från och med detta år ut på regionens hemsida. 

Styrelsen har utrett situationen avseende arvoden inom Friluftsfrämjandet och Region Väst. Ett förslag 

till beslut läggs fram på stämman. 

Regionen har utöver landstingsbidragen från Västra Götalandsregionen, Halland och Värmland, sökt 

bidrag hos Totalalliansen. I samverkan med Studiefrämjandet har regionen fått bidrag för 

fortbildningsdagar och regionstämma. Därutöver har Studiefrämjandet bidragit med lokaler och 

förtäring vid olika träffar och webbutbildningar.  

Ledarutveckling 

Regionen har tagit fram en gemensam utvärdering för ledarutbildningar samt för fortbildningsdagar 

och regionträffar. 

Den 23 – 26 april utbildades totalt sju nya kursledare till regionens utbildningsteam inom barn, kajak 

och mountainbike.  

Under året har regionen erbjudit tre fortbildningsdagar till ledare och andra aktiva i lokalavdelningarna. 

Alla tillfällen har haft en gemensam inspiration i ledarskap enligt önskemål från enkätunderlag hösten 

2014. Därutöver har det varit olika inriktningar såsom barnverksamhet, kajak, livräddning, klättring 

friluftsteknik och matlagning med mera. Dagarna har varit uppskattade och gett upphov till många bra 

samtal och erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningarna inom regionen. Allt har skett i samverkan med 

Studiefrämjandet Distrikt Väst. 

Positionering/marknadsföring 

Regionen har i samverkan med några lokalavdelningar stöttat genomföranden av tre publika event 

under året. Barnmässan i Karlstad 27-29 mars, Uddevalla Water Week 26 – 27 juni och Aktivitetsdag 

FF Tjörn 5 september.  

Dalslands Kanot Maraton, DKM+ 

Friluftsfrämjandet fanns på plats i Bengtsforts 7 – 8 augusti när årets upplaga av Dalslands Kanot 

Maraton, genomfördes. En fantastisk mötesplats för alla paddlingsintresserade från när och fjärran. 

Staffan Strive, FF Ljungskile, ansvarade för fjärde året i samverkan med regionen och flera ideella 

ledare. SM i Kamraträddning var ett givet inslag i programmet samt prova-på paddling.  
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Finansiering/tillväxt 

Redovisning och ekonomi 

Redovisning och ekonomi hanteras inom styrelsen sedan våren 2015. Redovisningen och löpande 

transaktioner sköttes tidigare av Studiefrämjandet. Huvudanledningen att avtalet sades upp var 

upplevelsen av att inte ha kontroll över redovisning och ekonomin i stort. Det saknades möjlighet till 

den insyn vi efterfrågade och det gick inte att följa resultatet på ett tillfredställande sätt.  

För att göra redovisningen tydligare och enklare har vi bytt redovisningsmetod. Vi använder oss av 

Bokföringsprogrammet Speedledger som är en molnbaserad tjänst som tillåter många användare. Alla 

i styrelsen och föreningens revisor kan närsomhelst logga in och följa den löpande bokföringen och 

läsa rapporter. 

Vi har under året använt löneprogrammet BL lön. 

Med de förändringar vi gjort har vi fått kontroll över föreningens ekonomiska situation. 

Föreningens betalningsförmåga är mycket god och förmågan att hantera ekonomiska underskott är 

också mycket god.  

Föreningens värdepapper 

Det har under året utarbetats en policy på hur vi ska placera värdepapper. Det har ännu inte gjorts 

några förändringar av föreningens värdepapper. Läget på börsen är osäkert och vi avvaktar i väntan 

på ett stabilare utgångsläge.  

Placeringspolicyn kan läsas i sin helhet som bifogad bilaga. 

Rapportering verksamhet 

Regionen har under året vid olika träffar och fortbildningsdagar informerat lokalavdelningarna om 

vikten av att rapportera sin verksamhet till Studiefrämjandet, kommuner och vår egen aktivitetsguide i 

syfte att kunna få bidrag till sin verksamhet, både direkt och indirekt. 



 

 
REGION VÄST 

friluftsframjandet.se/regioner/vast 

 

FRILUFTSAKADEMIN/VERKSAMHET 

Friluftsakademin 

I Friluftsakademin samlar vi alla ledarutbildningar och fortbildningar för nya och befintliga ledare. 

Riksorganisationen har skapat ett antal olika arbetsgrupper med både ideella och anställda krafter för 

att genomlysa olika delar av ett framtida arbete inom Friluftsakademin. Arbetet löper vidare under 

2016 i nya grupperingar med representanter från alla regioner med ett tydligt uppdrag om att ta fram 

en prioriteringslista på vad som behöver utvecklas närstående och längre fram.  

Studiefrämjandet har även i år administrerat regionens utbildningsverksamhet. Verksamhetsledaren 

har haft löpande kontakt med ansvariga i respektive utbildningsteam.  

Utbildningsverksamhet 

Barn 
Utbildningsteamet har genomfört totalt åtta utbildningstillfällen fördelat på del 1 och 2. Utbildning 1 

barn, knopp/knytte/mulle samt strövare/lufsare del 1 och 2. Under hösten 2015 prövades ett nytt 

upplägg av ledarutbildningen knopp/knytte/mulle på tre dagar, vilket varit uppskattat hos 

lokalavdelningar och blivande ledare. Under 2016 kommer barnutbildningarna i alla regioner 

genomföras på liknande sätt även upplägget för strövare/lufsare. Totalt har 87 medlemmar blivit klara 

barnledare. För de ledare som inte genomfört del 2 under åren 2014/2015 kommer tillfälle att erbjudas 

våren 2016.  

 



 

 
REGION VÄST 

friluftsframjandet.se/regioner/vast 

Långfärdsskridskor 
Utbildningsteam långfärdsskridskor har genomfört ledarutbildning nivå 1 och utbildat 12 medlemmar, 

trots brist på goda isförhållanden. 

Mountainbike 

Utbildningsteam MTB har genomfört ledarutbildningar vid två tillfällen och utbildat totalt 12 

medlemmar.  

Kajak 

Utbildningsteam kajak har under året erbjudit ledarutbildning nivå 1 och nivå 2 uppdelat på två 

tillfällen. Totalt har 18 medlemmar utbildats.  

Skidor Alpint 

Utbildningsteam alpint har genomfört ett flertal utbildningar både Intro-kurs, utbildning 1 och utbildning 

2. Totalt 26 deltagare. Utöver utbildningsverksamheten har teamet erbjudit olika inspirerande 

skidevenemang. Under året har regionstyrelsen och utbildningsteamet träffat en överenskommelse 

om att regionen ansvarar för administrationen av utbildningsverksamheten. Administrationen för 

verksamheten har under 2015 hanterats av Bengtsfors lokalavdelning. 

Kanadensare 

Utbildningsteamet har genomfört en fortbildning med 8 deltagare samt hållit utbildning vid ledarveckan 

i Idre, vecka 27. 

Övrig verksamhet 

Webb 

I samband med att nya friluftsframjandet.se lanserades så har regionen med ett stort stöd från 

Studiefrämjandet Distrikt Örebro-Värmland och Distrikt Väst, genomfört 14 utbildningstillfällen för 

ledare och webbredaktörer i det nya webbverktyget. Totalt har 64 medlemmar, fördelat på 32 

lokalavdelningar, deltagit i utbildning i rollen som ledare och/eller webbredaktör. Utmaningarna har 

varit många längs vägen och deltagarna har visat stor förståelse för att systemet är under fortsatt 

utveckling med fler och förbättrade funktioner framöver. 

Fortbildningsdagar 

Under 2015 erbjöds fortbildningsdagar i Göteborg, Strömstad och Karlsborg. Alla dagar innehåll en 

gemensam aktivitet med fokus på ledarskap. Därefter erbjöds workshops med olika innehåll. Totalt 85 

medlemmar deltog. 

Sommarläger Härsjönäs 

Under vecka 26 samlades 20 barn i åldrarna 10 – 14 år till sommarläger på Härsjönäs. Lägret har en 

lång tradition och har genom åren bedrivits med stomme av samma lägerledning. Lägret syftar till att 

lära barn mer om friluftsliv och skapa gemenskap med jämnåriga. 
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Ledarutbildningar Datum Plats Antal 
 
Barn 

   

Knopp – Mulle 2 150328-0329 Backamo 7 
Knopp – Mulle 1 150425-0426 Vänersborg 19 
Knopp – Mulle 2 150425-0426 Härsjönäs 14 
Strövare – Frilufsare 1 150509-0510 Härsjönäs 19 
Strövare – Frilufsare 2 150829-0830 Härsjönäs 13 
Knopp – Mulle, 3 dgr 150911-0913 Härsjönäs 21 
Knopp – Mulle 2 151003-1004 Vänersborg 16 
Knopp – Mulle, 3 dgr 151023-1025 Härsjönäs 16 
  Summa 125 
    
Långfärdsskridskor    
Utbildning nivå 1 150130-0201 Sjövik 12 
  Summa 12 
    
Mountainbike    
Utbildning 1 150509-0510 Stenungsund 9 
Utbildning 1 151007-1008 Stenungsund 3 
  Summa 12 
    
Kajak    
Utbildning 1 nivå 1 150529-0906 Ljungskile/Hamburgsund 11 
Utbildning 1 nivå 2 150529-0906 Hamburgsund 7 
  Summa 18 
    
Skidor alpint    
Intro kurs 150108-0111 Hemsedal 9 
Utbildning 1 150117-0124 Bad Gastein 11 
Utbildning 2 150117-0124 Bad Gastein 4 
Intro kurs 151203-1206 Hemsedal 2 
  Summa 26 
    
Kanadensare fortbildning 150919 Lidköping 8 
  Summa 8 
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Övrig verksamhet Datum Plats Antal 
 
Webb 

   

Aktivitetshanterare 150608 Skövde 5 
Aktivitetshanterare 150608/0611 Karlstad 3 
Aktivitetshanterare 150609 Arvika 5 
Aktivitetshanterare 150610 Göteborg 6 
Aktivitetshanterare 150610 Kristinehamn 6 
Aktivitetshanterare 150615 Uddevalla 13 
Aktivitetshanterare 150910 Göteborg 3 
Aktivitetshanterare 150928 Uddevalla 6 
Webbredigering/aktivitet 151007 Åmål 3 
Webbredigering 151111/1125 Uddevalla 4 
Webbredigering 151116/1130  Göteborg 5 
Webbredigering/aktivitet 151123 Borås 5 
Webbredigering 151128 Karlstad 6 
Webbredigering 151216 Uddevalla 2 
  Summa 72 

    
Sommarläger 150622-0626  Härsjönäs 20 
Fortbildningsdag 150607 Göteborg 44 
Fortbildningsdag 150919 Strömstad 32 
Fortbildningsdag 151001 Karlsborg 20 
Samverkansträff 150413 Skövde 19 
Samverkansträff 150420 Borås 3 
Samverkansträff 150829 Arvika 14 
Ordförandeträff 151130 Göteborg 17 
Ordförandeträff 151202 Karlstad 12 
Ordförandeträff 151203 Skövde 10 
  Summa 152 
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Ungdomsstämma 

16 -18 oktober genomfördes Ungdomsstämman i Fredriksberg/Säfsen. Ett gott gäng ungdomar med 

bra representation från alla regioner och olika verksamheter samlades för att umgås, prata framtid och 

genomföra stämman. Som helhet får Ungdomsstämman ett gott betyg av deltagarna. Region Väst 

hade 7 ombud med. 

Stiftelsen Friluftsfrämjandets Friluftsanläggning Stora Kornö 

Sten Höglund, Ljungskile och Åse Andrén Andersson är regionens representanter. 

Viltförvaltningsdelegationen Värmland 
Lennart Boqvist, Karlstad har uppdraget som suppleant för representation för Friluftsintresse. 

Ordinarie ledamot är representant från Värmlands Orienteringsförbund. Mandatperiod 2015-2018. 

Viltförvaltningsdelegationen Västra Götaland 
Anna Eriksson, Mark är regionens representant för Friluftsintresse inom Västra Götaland. 

Friluftsfrämjandet Nationella Friluftsmiljörådet 
Göran Klang, Ljungskile och Elisabeth Falemo, Kristinehamn är regionens representanter. 

Skogsstyrelsens sektorsråd Syd 
Göran Klang, Ljungskile är regionens representant. 

Föreningen Härsjönäs Lägergård 

Karin Meyer representerar från regionstyrelsen. 
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MEDLEMMAR 

Regionens lokalavdelningar 

Alingsås, Angered, Arvika-Sunne, Askim, Bengtsfors, Biskopsgården, Borås, Centrala Göteborg, Dals 

Ed, Ekshärad, Falköping, Filipstad, Gullspång, Hagfors, Hammarö, Herrljunga, Hisingen, Hjo, 

Högsbo/Majorna/Frölunda, Karlsborg, Karlstad, Kil, Kinnekulle, Kortedala, Kristinehamn, Kungälv, 

Kusten, Landvetter, Lerum, Lidköping, Lindome-Kållered, Ljungskile, Lysekil, Lödösebygden, 

Löftadalen, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Mölnlycke, Onsala, Orust, Partille, Rävlanda-Hindås, 

Skara, Skövde, Stenungsund, Stora Kornö, Strömstad, Säffle, Södra Kind, Sörbygden, Tanumshede, 

Tjörn, Torslanda, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Varberg, Viske, Vänersborg, Åmål, Årjäng, 

Öckerö. Totalt 65 lokalavdelningar.  

Av dessa 65 lokalavdelningar tillhör 52 lokalavdelningar Västra Götalandsregionen. Två av dessa 

uppfyller inte kravet från Västra Götalandsregionen om minst 15 medlemmar, Ekshärad och Södra 

Kind.  

Följande tillhör Region Halland: Löftadalen, Onsala, Varberg, Viske. 

Följande tillhör Region Värmland: Arvika-Sunne, Ekshärad, Filipstad, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 

Kristinehamn, Säffle, Årjäng. 
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Under året har Skara lokalavdelning beslutat om nedläggning av sin verksamhet vid årsmötet i mars. 

De likvida medel som fanns kvar efter avslut har enligt stadgarna överförts till Riksorganisationen som 

därefter överlåtit dessa till Region Väst i syfte att användas för verksamhetsutveckling och 

ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet barnverksamhet. Beloppet uppgår till 57378 kr. 

I november kallade Biskopsgården till extra årsmöte i frågan om samgående med Hisingens 

lokalavdelning. Mötet beslutade att säga ja till förslaget. Därefter har båda parter och 

verksamhetsledaren arbetat för att skapa en ny gemensam struktur för framtiden. Allt för att kunna 

behålla och utveckla den befintliga verksamheten. 

 

Antal medlemmar 

År Region    Totalt 

 Halland Värmland V Götaland 

Totalt 

 

varav 7-25 år 

 

2011 1202 2286 13328 3665 16816 

2012 1160 2274 12766 3419 16200 

2013 1284 2357 12852 3738 16493 

2014 1153 2262 13006 3276 16421 

2015 1145 2191 13991 3593 17327 
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ORGANISATION 

Styrelsen  Regionstämma 2015-03-21 

Ordförande  Erik Lennerstedt 
Vice ordförande Hans Rengman 
Kassör  Eva Lundell 
Ledamöter  Jan Fröling 
  Thomas Marmefelt 
  Karin Meyer 
  Anders Hedman 
  Alexander Ward 

Revisorer 

Förtroendevald Annika Frohm 

Suppleant  Mats Rydgård 

Godkänd  Claes Svensson, KPMG 

Suppleant  Maria Fogelström, KPMG 

Valberedning 

Sammankallande Staffan Strive 

  Thomas Frohm 

  Märtha Björn 

Sammanträden 

Regionstyrelsen har under perioden från förra stämman haft nio styrelsemöten varav ett 

konstituerande. Av dessa möten har ett varit telefonmöte. 

Anställda 

Anna Haglund – Verksamhetsledare 
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