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”Längtar du efter att göra skillnad för andra - samtidigt som du främjar friluftsliv, folkhälsa
och livsglädje? Vi har uppdraget för dig!”
Friluftsfrämjandet verkar för folkhälsa och livsglädje. Friluftsfrämjandet möjliggör allas rätt till ett
aktivt friluftsliv och erbjuder Sveriges största utbud av guidade friluftsaktiviteter.
Friluftsfrämjandet Rimbo lokalavdelning har över ca 166 medlemmar. Vi som idag sitter i styrelsen
har en dröm om att få öka verksamheten för vuxna och barn i Rimbo, för att kunna lyckas med detta
så behöver vi din hjälp.
Vi behöver ledare!
Friluftsfrämjandets alla verksamheter är ledarledda av utbildade ledare, det tycker vi är viktigt. Alla
ska känna sig trygga när man är ute med oss i naturen. https://www.friluftsframjandet.se/engageradig/. Som ledare/styrelsemedlem inom Friluftsfrämjandet har du möjlighet till ett superroligt
uppdrag. Du får en aktiv fritid, träffa människor som delar ditt intresse (både barn och/ eller vuxna)
och du får ta del av en mängd olika rabatter hos våra samarbetsparter.
Att vara ledare i Friluftsfrämjandet
För att vara ledare i Friluftsfrämjandet så behöver du vara medlem och genomgå en grundutbildning i
den verksamhet som du vill vara ledare i. I medlemskapet ingår bl.a försäkring och när du är godkänd
ledare genom utbildning får du även en ledarförsäkring. Friluftsfrämjandets utbildningar erbjuder dig
personlig utveckling och är en bra merit i ditt CV.
Du får utbildning av din lokalavdelning mot att du är aktiv ledare under minst 2 år och att du
genomför verksamhet ett visst antal gånger/termin, detta är lite olika beroende på vilken verksamhet
du leder. Ex: Skogsknytte och Skogsmulle brukar vara ca 6-8ggr/termin, ibland mer. Ditt ledarskap är
helt ideellt.
Många lokalavdelningar kan ge sina ledare någon form av profilplagg, så att det syns tydligt att man
är ledare. Mer information om detta får du av din lokalavdelning.
Det finns även olika fortbildningar som man kan gå för att öka på sina kunskaper som ledare, dessa
hittar på regionens hemsida. https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen har sitt säte i Stockholm. Det är Sveriges största region inom
Friluftsfrämjandet både i medlemstal och antal ledare. All utbildning sker via regionen.
Skulle du kunna tänka dig att starta upp en barnverksamhet, ex Skogsknytte eller Skogsmulle? Vi
betalar din utbildning som sker under våren i Stockholmsområdet under en helg. Eller kanske skulle
du tycka det kunde vara skoj med lite äldre barn/ungdomar, då finns det ex Strövare, Frilufsare
(Äventyrliga familjen) MTB, Naturparkour mm. Även här kan du få utbildning från oss.

Du kanske hellre känner att du vill leda andra vuxna? Då söker vi ledare för ex vandring (lågland) även
här får du en utbildning som sker fredag kväll – söndag em, antingen i Tyresö eller i Enköping i april.
Eller har du andra härliga kunskaper som du skulle kunna dela med dig av till andra människor? Du
kanske är duktig på svampar, blommor, fåglar, fotografera eller något annat. Då tar vi tacksamt emot
dina kunskaper o vi tillsammans kanske kan ordna en aktivitet under en dag.
Vi behöver även få in lite ny kraft i vår styrelse som ledamot eller suppleant. Ett styrelseuppdrag är
en viktig roll i en förening, du skall hjälpa verksamheten framåt och det krävs lite tid och engagemang
från din sida, men vi kan lova att det är ett väldigt roligt och intressant arbete. Vill du vara delaktig i
vår styrelse, tveka inte utan hör av dig snarast till vår valberedning.
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen erbjuder både styrelseutbildning och workshop om
valberedningsarbete under året. https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/
Kan du tänka dig att hoppa in som funktionär ibland så hör av dig, vi behöver funktionärer både till
vår Allemanut, Cykling och bagarstugan?
All extra kraft är välkommen för att öka upp verksamheten i vår lokalavdelning igen. Har du andra
idéer om vad vi skulle kunna erbjuda er medlemmar och även icke medlemmar i Rimbo, så tveka inte
att höra av dig till oss. Kontakta ordförande Inger Karlsson.
Välkommen till oss!

Med vänlig hälsning
Inger Karlsson, ordförande, ekbacken1026@hotmail.se eller 076-7895450

Övrig information: Barbro Grans, Utbildningskoordinator/Verksamhetsutvecklare lokalavdelningar,
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen, barbro.grans@friluftsframjandet.se

