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Friluftsfrämjandet 

Friluftsfrämjandet är en rikstäckande medlemsförening med en idé om friluftsliv för 
alla och den idén delas idag av mer än 84 000 medlemmar. 

 

Friluftsfrämjandets verksamhetsidé 

”Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som har till ändamål att främja en aktiv fritid genom 
skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje”. 
Friluftsfrämjandets tre värdeord LUST - KUNSKAP – TILLGÄNGLIGHET ligger till 
grund för verksamheten. 

 

Friluftsfrämjandets vision 

Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade 
ledare. 

 

Region väst 

Region Väst är en av sex regioner som arbetar utifrån Friluftsfrämjandets 
värderingar, stadgar och styrdokument. I Region Väst finns ca 17 300 medlemmar i 
63 lokalavdelningar. 

För det kommande året ser vi fram emot en tillväxt på ca 5% i våra lokalavdelningar, 
som ett resultat av bra friluftslivsverksamhet, där regionens roll är att stödja 
utvecklingsarbetet, utbilda och fortbilda ledare och öka vår synlighet. 

Verksamhetsplanen för 2016 riktar sig till styrelsen, anställda, ledare och lokalavdelningar i 

Region Väst. 

 

Region Västs mål 

• Stödja verksamhet och utveckling i regionens lokalavdelningar. 

• Organisera regionens behov av ledarutbildning för våra verksamhetsgrenar 
och stimulera lokalavdelningarna till ökad ledarutbildning. 

• Marknadsföra Friluftsfrämjandet i regionen.. 

• Säkerställa en långsiktig verksamhet med sund och stabil ekonomi samt en 
budget i balans. 
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Verksamhetsutveckling 

Regional verksamhet 

Styrelsen anser att det är viktigt att Friluftsfrämjandet deltar vid olika events/mässor 
etc för att informera om vår fantastiska förening och det stora smörgåsbord som vi 
erbjuder, att finna nya medlemmar eller ledare. 

Eftersom vi är en ideell organisation där medlemmar ställer upp på sin fritid styrs 
deltagandet av intresse och lokal anknytning. 

Verksamhetsledaren finns tillgänglig för att både stödja och delta vid lokala 
evenemang. 

För 2016 är deltagande i följande evenemang planerade: 

• Westcoast Outdoor i Eriksbergshallen, Göteborg, 19-20 mars. 

• DKM+, Dalslands Kanotmaraton 12-13 augusti. 

Tips, idéer eller förslag på andra event är välkomna för framtida planering. 

 
Projekt 

Förutom den verksamhet som dagligen skapas i lokalavdelningarna initierar riks och 
region projekt där lokalavdelningarna kan medverka. Under 2016 kommer två riktade 
projekt att genomföras. 

Skogsmulle i förskolan riktar sig till förskolor som erbjuds att teckna avtal med FF 
Riksorganisation och därigenom få erbjudande om utbildning till förskolans 
pedagoger. Utbildningsmaterialet är kopplat till läroplanen och är fullt med tips, 
kunskaper, metoder och roliga aktiviteter att göra med barnen ute. Lokalavdelningen 
får fler medlemmar vilket ger en ökad medlemsintäkt samt möjlighet till att utveckla 
verksamheten efter det att barnen lämnat förskolan. 

• Ett till två utbildningstillfällen planeras under hösten 2016 med målet att teckna 
avtal med 15-20 nya förskolor i regionen inför 2017. 

Äventyrliga dagen vänder sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som behöver 
inspiration, motivation eller kanske en andningspaus från sin livssituation. 
Målgruppen är i första hand de som har en utmaning i form av sjukdom, utanförskap, 
socioekonomiska förhållanden eller någon som på annat sätt har genomlevt en 
traumatisk eller svår upplevelse. 

• Region Väst utmanar regionens lokalavdelningar att genomföra en äventyrlig 
dag med en ungdom i sin lokalavdelning. Handledning finns att tillgå och visst 
ekonomiskt stöd kan utgå. 
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Marknadsföring - Profilkläder 

Styrelsen anser det viktigt att vår verksamhet syns och att det finns en tydlig 
Friluftsfrämjarprofil. Frågan om profilkläder är därför viktig att belysa från många håll. 

• Styrelsen avser att påbörja en diskussion regionalt och tillsammans med 
lokalavdelningarna, samt även i dialog med rikskontoret. 

 
Utveckling av lokalavdelningar 

Verksamhetsledaren håller löpande kontakt med lokalavdelningarna och finns 
tillgänglig för möten, stöd, idéer och annan hjälp. Det är viktigt att också öka de 
naturliga möjligheterna till kontakt mellan lokalavdelningarna och möten med  
Styrelsen. 

Styrelsen har som målsättning för 2016 att i någon form träffa alla lokalavdelningar 
under året. 

• Fyra Träffpunkter – sammankomster under hösten – arrangeras med regional 
spridning, där regionstyrelsen möter representanter för lokalavdelningarna. 

• Regelbundna nyhetsbrev via e-post till lokalavdelningarna från styrelsen om 
vad som är på gång i regionen. 

 

Kursverksamhet 

Regionen har ansvar för att utbilda ledare. Ledarutbildning inom regionen sker via 
våra utbildningsteamen som planerar kurstillfällen för att möta det behov som 
lokalavdelningarna efterfrågar och den översiktliga bedömningen av Region Västs 
behov. 

I årets verksamhet finns ambitionen att även stärka utbildningsteamens kapacitet på 
sikt, genom utbildning av fler kursledare. 
 

Ledarutbildningar 

• Under 2016 planeras utbildning av ca 300 ledare. 

• Ledarkurser annonseras på regionens webbplats och i en gemensam 
kursfolder. 

• All kursverksamhet skall bära sina egna kostnader och målet är att kurserna 
skall vara så billiga som möjligt utan att tumma på kvalitet och säkerhet. 

• Utvärdering och uppföljning av kurser, liksom även fortbildning och 
inspirationsdagar, sker efter gemensam webbaserad modell. 
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Utbildningsteam 

Region väst har utbildningsteam inom sex verksamhetsgrenar. 

Verksamhetsgren   Grenansvarig 

Barn och ungdom    Katarina Knutsson - Öckerö 
Kajak    Staffan Strive – Ljungskile 
MTB    Olivier Louis – Sörbygden 
Kanot    Thomas Frohm – Onsala 
Skridsko    Håkan Sundberg, Lerum 
Alpint    Jonny Sandström – Lödösebygden 

• Styrelsen planerar två träffar med utbildningsteamen under verksamhetsåret 
för att  diskutera verksamheternas möjligheter och utmaningar samt arbetet 
med budgetprocessen. 

• Inventering av förutsättningarna att starta ett utbildningsteam för vandring. 

 
Fortbildning 

Inspirationsdagar planeras på olika geografiskt fördelade orter inom regionen för att 
skapa inspiration och fortbildning av aktiva, och stimulera till utbyte mellan 
lokalavdelningarna i hela regionen. 

• Fyra inspirationsträffar planeras och styrelsen välkomnar ledare och andra 
aktiva att delta. Inbjudan kommer på webbplatsen. 

 
Kursledarutbildning 

För att kunna utbilda fler ledare när verksamheten ökar behövs fler kursledare. 

• Regionen har under 2016 avsatt pengar till 6 nya kursledare inom olika 
verksamhetsgrenar. 

 
Friluftsakademin 

Friluftsfrämjandets nya utbildningsorganisation samlar organisationens breda 

utbildningsverksamhet för att förmedla vår unika erfarenhet och kunskap vidare. Här utbildar 

vi nya ledare och här utvecklas våra ledare genom fortbildningar och ledarträffar. 

Friluftsfrämjandets utbildningar utvecklas, vi samlar friluftskunskap och paketerar den i 

handledningar och utbildningar i en mängd olika friluftsgrenar. 

• Regions väst deltar aktivt i nationellt arbete genom vår verksamhetsutvecklare 
som ingår i projektgruppen. 
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Härsjönäs 

Driften av lägergården övergår från 1 februari 2016 till Föreningen Härsjönäs 
lägergård, som består av sex lokalavdelningar inom Region Väst. Lägergården 
kommer även i fortsättningen att vara tillgänglig i den regionala verksamheten. Ett 
avtal är upprättat mellan föreningen och Region Väst, och regionstyrelsen är 
representerad i den nya föreningen styrelse. 

Regionstyrelsen önskar föreningen lycka till i den kommande verksamheten. 

 

Administration 

Ekonomi 

Förvaltningen av Region Västs ekonomiska bas sker genom aktivt arbete inom 
styrelsen i kombination med Utbildningsteamen och med viss hjälp från 
studiefrämjandet. 

Regionens verksamhet finansieras till stor del av medlemsintäkter och bidrag. Båda 
delarna baseras på antalet medlemmar varför ett ökat medlemstal är bra. 

Största kostnaden för Region Väst är lön till verksamhetsledare. Denna täcks av de 
medlemsintäkter och bidrag vi får. Andra kostnader är regionstämma, styrelsens 
kostnader vid möten, ekonomi, administration och övriga kostnader. 

• Målet är att öka medlemsantalet med 5% under 2016. 

• Styrelsen arbetar aktivt med att söka bidrag till Region Västs verksamhet. 

• Föregående års omläggning av ekonomihanteringen fullföljs för ökad 
kostnadskontroll och redovisning. 

 

Styrelsen 

Styrelsen leder och skapar förutsättningar för en bra och utvecklande verksamhet 
inom regionen, med en sund och stabil ekonomi som grund för framtida verksamhet. 
Att anordna utbildning och ledarutveckling, öka vår synlighet och lyfta fram 
möjligheter för lokalavdelningar att utvecklas är de viktigaste arbetsområdena. 
Styrelsens ambition är också att bidra till och stärka oss med aktivt deltagande i riks 
arbete. 

Styrelsen har som ambition att vårt arbete skall vara tydligt för våra lokalavdelningar. 

• Styrelsen sammanträder regelbundet, på plats eller via telefon, och har 
kontinuerlig uppföljning av verksamheten. 

• Styrelseprotokollen publiceras på vår hemsida kort efter styrelsemötena. 
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• Styrelsen deltar i löpande nationell verksamhet i första hand via 
regionordförandemöten (RO) mm, samt genom vår verksamhetsledares 
medverkan i arbetsgrupper etc. 
 

 
Representation 

 
Region Väst är representerad i Stiftelsen Friluftsfrämjandets Friluftsanläggning Stora 
Kornö, Föreningen Härsjönäs lägergård, Friluftsfrämjandet Nationella 
Friluftsmiljörådet, Viltförvaltningsdelegationen i Värmland och Västra Götaland samt 
Skogsstyrelsens sektorsråd Syd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen för Region Väst ser fram emot ett gott verksamhetsår 2016. 


