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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Friluftsfrämjandet bidrar till ökad folkhälsa genom uteverksamhet där alla ska kunna delta. 
Uddevalla lokalavdelning är en aktiv – och respekterad – förening med aktiviteter och äventyr 
för alla, även under 2020 när Corona och Covid-19 varit till hinder och skada. 

Vi har upprätthållit en bred verksamhet, med vissa begränsningar i deltagarantal, och många 
engagerade medlemmar även om medlemstalet minskat något. Att vara med i Friluftsfrämjandet 
är ett bra sätt att såväl bidra med egna aktiviteter som främjar folkhälsa, som att vara 
ambassadörer för ett aktivt liv ute. 

Vi ser att intresset för egna aktiviteter t ex ute på Herrestadsfjället leder till ökad uthyrning och 
ökade besök vid våra stugor, och på vandringslederna. Hällerstugan är nu redo att möta 
framtiden och nya uppdrag – efter en intensiv förnyelseperiod. Vi står rustade att möta nya 
initiativ och aktiviteter i vår nära vildmark. 

Det år som sammanfattas i denna verksamhetsberättelse är resultatet av ditt engagemang, du 
som är medlem och deltar, du som är ledare och tar andra med på äventyr och du som är 
förtroendevald eller har någon annan funktion för att få allt att funka vid programdagar och 
andra tillfällen. 

Uddevalla lokalavdelning möter uppskattning från medlemmar, från föreningslivet i övrigt och 
från vårt studieförbund Studiefrämjandet, samt från Uddevalla kommuns förvaltningar som vi 
har ett nära samarbete med i många frågor. Vi fortsätter därför att ta en aktiv roll i den 
överenskommelse mellan kommunen och det idéburna föreningslivet, ÖK Idé, som vi hoppas ska 
stimulera föreningsliv och samarbete i Uddevalla. 

 

 

Tack för din insats och ditt engagemang! 

 

Hans Rengman, ordförande 
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VÅR VERKSAMHET 
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med nära 110 000 
medlemmar och 7000 ideella ledare. Friluftsfrämjandet som helhet ökar medlemstalet och vi i 
Uddevalla lokalavdelning har sedan några år gått sakta framåt.  I år har vi dock tappat lite och är 
907 medlemmar och 55 ledare samt många funktionärer. En tydlig orsak till nedgången är en 
försvunnen skridskosäsong. En annan är ledarbristen på barn- och familjesidan där vi inte kan 
uppfylla önskningarna i vår kö. I Coronapandemins spår ser vi både en avvaktan hos 
medlemmar att förnya sitt medlemskap, och en längtan ut som vi kan fånga upp.   

Äventyrsdagen kunde vi naturligtvis inte genomföra, och andra mötesplatser som nationaldagen, 
jultorget, mm försvann också ur planeringen. 

Vi deltar i kommunens integrationsarbete, ett långsiktigt arbete för att vidga våra kontakter och 
välkomna nya medlemmar.  

Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet skapat och rapporterat 94 aktiviteter – ca 30% färre 
än 2019. 

Med fler välutbildade ledare kan vi möta fler medlemmar. Vi välkomnar hela tiden de 
medlemmar som vill växa med en ledarroll, eller annat engagemang – och följa med i 
Friluftsfrämjandet när vår rörelse i hela landet utvecklas. Ambitionen att utbilda ledare för att 
erbjuda mer verksamhet och åter höja medlemstalet är viktigt men svårt. 

Underhåll av stugor och vandringsleder har genomförts. Det öppnar också för mer verksamhet 
på Herrestadsfjället. 

Vi tackar våra medlemmar för all gemensam glädje under det gångna svåra året och 
välkomnar alla att ta del i, och påverka, våra aktiviteter. 
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VÅRA STUGOR 

Corona-läget har lockat ut människor. Friluftsfrämjandet noterar ett stort intresse för vandring 
och andra uteaktiviteter i egen regi.  

Våra stugor är en viktig del av lokalavdelningens verksamhet och ger oss en närvaro på 
Herrestadsfjället, vid sidan av våra aktiviteter. Uthyrningen är god i alla våra stugor. De tre 
stugorna har i år varit bokade i vår egen verksamhet eller uthyrda vid ca 120 tillfällen och vi ser 
gärna att stugorna utnyttjas ännu mer av ledare, medlemmar och andra. 
 
Under vintern hölls Hällerstugan öppen alla söndagar till slutet av mars då vi fick avbryta på 
grund av pandemin. Stugan är alltid ett välbesökt utflyktsmål för alla åldrar, oavsett om den är 
öppen eller ej. Detta har verkligen märkts under hösten. Den gamla grillplatsen och den nya 
altanen har varit flitigt använda. För att ytterligare serva våra besökare har vi kompletterat med 
en extra grill-låda i anslutning till altanen. Vi har också tillhandahållit ved till båda grillplatserna. 

Upprustningen och förnyelsen kring Hällerstugan är nu genomförd, och du möter en kraftigt 
upprustad anläggning – redo för nya äventyr. 

Kåtan är ett uppskattat utflyktsmål och en viktig rast- och övernattningsplats för 
Bohusledsvandrare. Det löpande arbetet under året har främst bestått av tillsyn, skötsel av 
toaletten och bortforsling av skräp. På underhållssidan har takfönstret reparerats och glasrutan i 
dörren bytts ut. 

Allt fler är ute. Vi uppmanar alla medlemmar, 
men också övriga vandrare, som är ute på 
leder och runt stugorna att hålla ögon och 
öron öppna för brister av olika slag, samt att 
lära ut ett gott hushållande vid eldning, när 
det finns anledning att upplysa andra 
besökare om detta. 

Vår kanslilokal har hållits stängt under 
större delen av Coronarestriktionerna. 
Under våren gjordes en röjning i 
varmgaraget samt iordningställande för att 
kunna förvara och förbättra hanteringen av 
föreningens kajaker. 

 

VANDRINGSLEDERNA 

Vi har märkt en klar ökning av vandrare på våra leder det gångna året, vilket är mycket 
glädjande. 

Leden ”Vrångevattnet runt” har kompletterats med spänger och rep vid svåra passager och 
trappa har reparerats. Sträckningen har också ändrats på ett par ställen för att göra leden mer 
lättframkomlig. Märkningen har kompletterats med gula band. Vid vårt vindskydd i söderändan 
av Vrångevattnet har det slyröjts och städats, och grillplatserna har försetts med nya bänkar. 
Den alternativa stigen mellan Ålslån och Hällerstugan har märkts med röda band. 
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På övriga leder har arbetet fortsatt med inventering, slyröjning, nätning av spänger, uppsättning 
av rep vid svåra passager och märkning med gula band. 
 
Uddevalla lokalavdelning ansvarar för tillsyn, märkning och lättare skötsel av Bohusleden från 
Glimmingen i söder till kommungränsen mot Munkedal i norr. Sträckan har liksom tidigare varit 
indelad i 4 delsträckor, med sträckansvariga som gör tillsyn. Årets arbete har förutom tillsyn 
bestått av slyröjning, komplettering av spänger och skyltar samt märkning med orange band. 

 

 

Längs skidlederna på östra Herrestadsfjället har underhåll och märkning fortsatt genom 
Spårpatrullens arbete.  

 

PROJEKT HÄLLERSTUGAN 

Efter närmare två års arbete är nu Projekt Hällerstugan klart. Det har varit ett omfattande arbete 
som också har utökats under resans gång. Grundkonceptet med vägförbättring, bro över 
Hällesvattnet, badbrygga, fönsterbyte och altan har efter hand utökats med reparation och byte 
av panel samt målning samt en del övrigt underhåll på stugan och vedboden. Dessutom har en 
uppröjning skett runt stugan av både sly och skräp samt röjning och uppmärkning av ny stig till 
stugan via den nya bron. 

Vi har nu en anläggning som kan fortsätta att utvecklas för besök, uthyrning, vandring mm på 
Bohusleden och anslutande leder. 

Projektet har finansierats genom bidrag från Thordénstiftelsen och Uddevalla kommun 
tillsammans med lokalavdelningens egna medel, bl a en tidigare gåva; Calle Hellmans minne. 
Dessutom har en rad bidrag från företag i Uddevalla gjort projektet möjligt. 
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Friluftsfrämjandet vill rikta ett stort tack till alla finansiärer, samt till medverkande medlemmar 
under ledning av Bengt Alm och Junis Lindqvist! 

En detaljerad rapport finns som PDF-fil: 
friluftsframjandet.se/contentassets/8ee060f8c49b4148bf51b801effe5567/hallerstugan_rapport.pdf 
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BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och 
skogens värld, vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år. 
Verksamheten i Familjemulle och Äventyrliga familjen ingår också i Friluftsäventyr. 

Friluftsfrämjandet har en viktig uppgift att erbjuda barn- och ungdomar meningsfulla aktiviteter. 
Genom att hjälpa unga att upptäcka glädjen av att vistas i naturen kan vi skapa ett starkt 
förhållande till natur och friluftsliv. Vi ser också att våra aktiviteter är en viktig inkörsport till ett 
livslångt medlemskap och engagemang för naturen och friluftslivet. Vi möter barn och 
ungdomar både på fritiden, i fritidsverksamhet och i skolan/förskolan. Ca 150 barn finns i vår 
lokalavdelning. Det är en minskning med 25 % i år. 

Vi haft fyra grupper med ca 80 barn samt många vuxna i och med att familjegrupperna provar 
nya aktiviteter.  

Öppna skogsgläntan för barn 0-5 år, har träffats på Emaus, Bjursjön och Ålslån vid 17 träffar 
under hösten och 10 träffar under våren. Varje gång sjunger vi om olika djur i vår skog och leker, 
fikar och har det så mysigt tillsammans. 

Äventyrliga familjen har gjort en familjevandring till Kärrestugan, en övernattning i Krokestugan 
med mörkervandring med ficklampor. Vandring bland blåsipporna på Vägeröds dalar och 
paddling i Vrångevattnet. Vi plockade skräp som slarviga människor lämnat efter sig. Håll 
Sverige Rent. Så spelade vi skräpmemory och fick gissa hur lång tid det tar för olika skräp att 
försvinna i naturen. 

Mulle- och strövargrupperna har vandrat, 
tränat orientering, lagat mat och pysslat. 
Övernattningar är spännande och 
lockande, liksom utflykter till Stora Kornö 
och andra platser. Men också att bygga 
på basplatsen, tälja, göra upp eld mm 
lockar. 

 

Strövarna Bjursjön 

Under våren var vi för det mesta vid vår 
plats bakom Bjursjön. Vi ägnade oss 
mycket åt att tälja, grilla, träna på att göra 
upp eld och leka lekar. Vi letade vårtecken 
och övade på karta och kompass. Vi hade 
skattjakt med stationer där barnen skulle 
utföra uppdrag, t.ex. såga igenom en 
stock.  

Under hösten la vi mycket tid på att bygga 
på ett vindskydd/koja på strövarplatsen. Vi 
hjälptes åt att samla ihop materiel från 
skogen och barnen fick vara med och  
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planera och genomföra byggandet. Vi utforskade skogen runt sjön, letade svamp, och fick besök 
av Skogsmulle. Vi hade ett tema om väsen från folktron vid ett tillfälle med berättande och 
högläsning. Vi övernattade vid ett tillfälle i Hällerstugan. 

 

Lufsare 

Lufsare födda 2008-09 har under kalenderåret 2020 genomfört 8 träffar. Målsättningen för 
gruppen var att vid varje träff genomföra en övernattning. Detta har dock fått begränsas och vid 
varje tillfälle anpassats till rådande Covid-19 restriktioner.  

Vid vår första träff sov vi i Hällerstugan. Under helgen lagades det mat på Trangiakök, det 
vandrades runt sjön med uppsatta frågor om djurspår och HLR samt eldades och byggdes koja 
på udden vid Hällerstugan. Gången därefter var vi på Ålslån i fantastiskt väder och tränade på 
att göra upp eld, med tändstickor och tändstål. Det grillades korv och spelades plockepinn med 
kvistar. I maj vandrade vi från Ålslån till Kurveröd via Ålslånsleden. Vid ”En go plats” lagades det 
mat på Trangian. Våren avslutades med en dag på Stora Kornö. Här vandrades det över bergen, 
plockades skräp, fiskades och badades.  

Hösten inleddes med Prova-på-paddling på Mollön en kväll i augusti. I september sov vi över i 
egenbyggt vindskydd vid Krokestugan med en promenad till Allfarebäck och korvgrillning. I 
oktober var vi på Ålslån, vandrade runt kohagen, byggde fågelholkar och reflexvandrade längs 
bäcken mot Hällerstugan. I november vandrade vi från Cementindustrin N Uddevalla, längs 
Bohusleden till Ålslåns parkering. Därefter över Bulid, korvgrillning i närheten av gamla 
sprängplatsen, innan vandringen fortsatte längs brandgatan ner till Nybygget och ut till 
Kurveröd. 

 

Strövarna/Lufsarna Kärrestugan 2020 
 
Året 2020 blev, som för många andra, inte 
riktigt som vanligt för vår Strövar/Lufsar grupp. 
Våren förflöt ungefär som den brukar med 
lekar, skogskunskap och egen medhavd fika. 
Höstens träffar blev 3 st innan vi valde att ställa 
in för att följa FHMs rekommendationer. 

Träffarna har bjudit på många pratstunder, 
diskussioner, funderingar och skratt. 

 

 Annat 
 
MTB fredagsmys 4 september vid 
Dynamitbacken för cykling till Bjursjöns 
teknikbana, samt grill och bad. Familjecykling 
bulid-ålslån-bulid 29 mars. Här börjar vi forma 
en cykelverksamhet. 
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Luciafirande 14 dec för hemmabarn på Ålslån. 

Käpphästhoppning på Emaus 10 juni för ett härligt gäng hoppsugna tjejer. Alla fick pris och 
hoppa så många rundor de orkade. 

Familjepaddling i Vrångevattnet 21 maj då vi paddlade till vindskyddet för matlagning familjevis. 

Valborgsutflykt till Stora Kornö för strandstädning 30 april. 

 

 

A llmänt 
 
Grupper ombildas och nya aktiviteter provas. Även i år finns en brist på ledare, och därmed 
svårigheter att upprätthålla en kontinuerlig verksamhet som tar emot alla barn som vill vara 
med. Glädjande är att vi nu behåller barn i yngre tonåren – en grupp som ka få stor betydelse 
som aktiv, och som unga ledare vad det lider. 

Vi har två anslutna förskolor, Lancaster och Äsperöd. 

 

Naturskolan 
 
Naturskolan har bedrivit begränsad undervisning för skolelever på Ålslån under 2020. 

 

Gåva från Sparbanken 
 
Under hösten 2020 erhöll Ljungskile, Uddevalla och Munkedal la 15 000 i gåva från en fond 
bildad vid Uddevalla Sparbanks 150-årsjubileum 1986, med syfte att främja naturvård och 
ungdomsverksamhet. I dialog med övriga lokalavdelningar kommer vi att använda gåvan för 
utbildning av ledare för de äldre barnen och att gemensamt planera ett lufsarläger under 2021. 
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KAJAK 

Årets paddlingar har varit förhållandevis välbesökta. 

Vi kan fortfarande se ett behov av fler ledare. De försök som gjort med delade grupper, och lite 
andra turupplägg är populära, men kräver fler ledare och hjälpledare. Vi har samarbetat med 
Munkedals och Lysekils lokalavdelningar kring säkerhetsövningar. 

Totalt har vår kajakverksamhet skapat ett 15-tal aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Hela ledarkåren har varit aktiva i formandet av en ny organisation, och en kvartett har tagit på 
sig ett informellt grenledarskap. Efter en mycket varm vinter 2019-20 var även starten på 2020-
21 svag. Vi summerar alltså ännu en svag säsong – dock med hopp om fortsatt vinter. 

VANDRING 

Vardagsvandrarna genomförde 25 av planerade 60 vandringar. Vi fick ställa in vårens vandringar 
då många av våra vandrare, såväl ledare som deltagare, är 70+ eller i annan riskgrupp. 

Med anmälan på Äventyrshanteraren på 
grund av de restriktioner som kom till 
följd av Corona, får vi även bättre statistik 
över deltagandet samt telefonnummer att 
ringa vid behov. Vardagsvandrarna går 
stärkta ur Coronakrisen. 

VandraSöndag på Herrestadsfjället, 
samlar en liten återkommande skara 
vandrare i små begränsade grupper. 

Vårt fackeltåg i advent fick dock ställas in. 

Digitala tipspromenader provades under 
våren. Populära men lite svåra att hålla 
igång. 
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VÅRA LEDARE 
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet men vi har svårt att fylla vårt 
behov av nya ledare. Vi är totalt 55 ledare och har under 2020 utbildat 4 nya ledare. En sakta 
nedåtgående trend som fortsätter.  

Friluftsfrämjandets sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället idag. Vi 
har därmed en mångfaldsutmaning utöver att allmänt öka ledarkåren. Under året hölls en 
workshop för ledare kring arbetet med att vara välkomnande i ledarrollen. 

Dessutom är det alltför få barn som fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi har en 
skriande brist på verksamhet för unga vuxna med friluftsintresse! Det krävs därför nya UNGA 
ledare för att fånga in nya unga deltagare till äventyr som lockar, så att vi har moderna 
förebilder som passar i alla våra verksamhetsgrenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRA MEDLEMMAR  
Friluftsfrämjandet har vänt medlemsutvecklingstrenden i landet till tillväxt de senaste åren. Detta 
är särskilt viktigt efter den nedgång som föreningen befunnit sig i under en längre tid. I 
Uddevalla har vi haft en långsam men stadig kurva uppåt, men under 2020 har dock tillväxten 
stannat av. Vi vill gärna få befintliga medlemmar att stanna kvar hos oss, men vi behöver också 
utvecklas som organisation genom att värva nya medlemmar. 

Alltför många avslutar sitt medlemskap när det direkta intresset för den egna aktiviteten sjunker, 
t ex en barngrupp eller långfärdsskridsko. Vi har en alltför stor genomströmning i förhållande till 
nettotillväxten, och behöver hjälpas åt att hålla kvar våra medlemmar, t ex genom att berätta om 
hela vår verksamhet och hur alla grenar tillsammans behövs för en stabil förening och för att vi 
ska kunna fortsätta att vara viktiga för folkhälsa, nöje och äventyr. 
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KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 
I vår interna kommunikation inom Friluftsfrämjandet, liksom i kontakt med myndigheter och 
andra organisationer har TEAMS blivit ett ofta använt verktyg. I många fall har det uppskattats 
som mötesmiljö, framför allt när det ger möjlighet att mötas utan resa. Vi tar med oss de goda 
erfarenheterna där de underlättar föreningsarbetet i framtiden. Men, så snart vi kan så ses vi i 
verkligheten, och gärna ute. 

För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår 
lokalavdelning vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Det 
gör vi genom att arbeta i enlighet med stadgarna, vår varumärkesplattform – Blå boken, vår 
grafiska manual, vår uppförandekod och friluftsframjandet.se som samlar all väsentlig aktuell 
information om vår verksamhet. 

Med våra aktiviteter har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt och 
Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. 

På vår lokalavdelnings Facebooksida, har vi ett tusental följare – glädjande nog även bland 
personer som ännu inte är medlemmar. Facebook är därmed en viktig kanal för att visa upp vad 
vi gör för omvärlden – vilket lockar till medlemskap. 

Viss eftersläpning finns när det gäller anmälan, rapportering och redovisning av antal deltagare 
och friluftstimmar etc via Äventyrshanteringen. 

Vi deltar som tidigare i samverkansgrupper och dialog med andra föreningar, med skolor kring 
friluftsdagar och tillhandahållande av utrustning och naturligtvis med Studiefrämjandet som 
stöttar oss praktiskt och i vårt utvecklingsarbete. Här kan nämnas att Studiefrämjandet under 
året sett över och justerat ramverket, och praktisk hantering, för sitt aktivitetsstöd – med 
åtminstone i år ett mindre utfall. Vi följer detta och anpassar våra rapporteringsrutiner. 

Friluftslivets intressen börjar väga tyngre i samhällets planering och verksamhet. Naturen är den 
miljö där huvuddelen av vår verksamhet i Friluftsfrämjandet bedrivs. Allemansrätten är en 
förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. Den är 
också avgörande när det gäller allas tillgänglighet till naturen. Vi bevakar och deltar i den lokala 
utvecklingen. 

ÖK Idé, överenskommelsen mellan Uddevalla kommun och det idéburna föreningslivet kring 
utvecklingsfrågor och öppen syn på våra gemensamma intressen, har utvärderats och 
förbereder en nystart. Hans Rengman deltar i den ideella arbetsgruppen. Vi strävar efter 
samarbete och en öppen och transparent dialog med Uddevalla kommun och andra föreningar.    
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DEMOKRATI OCH ORGANISATION  
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska 
principer. Vår organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. 
Som enskild medlem kan man vara med och påverka genom vår modell för representativ 
demokrati. 

Vår lokalavdelning leds av en styrelse, vald på årsmötet. Styrelsen har sju ledamöter och två 
suppleanter. Under året har vi genomfört 10 styrelsemöten. 

Årsmötet hölls i mars 2020 i Studiefrämjandets lokaler, med sedvanliga förhandlingar samt 
bildvisning. 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att 
ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets 
stadgar och styrelsens arbetsordning. Det är av stor vikt att styrelsen, men också grenledare, 
ledare och andra funktionärer känner det viktigt att aktivt arbeta enligt våra styrdokument. 

STYRELSEN 

Ordförande Hans Rengman 
Vice Ordförande Anki Stawreberg 
Kassör Erik Bergström 
Sekreterare Birgitta Niklasson 
Ledamot Stefan Mellgren 
Ledamot Per Abrahamsson 
Ledamot Johan Tavemark 
Suppleant Åse Sundkvist 

VALBEREDNING 

Sammankallande Birgitta Wahlberg 
Ledamot Anita Wireby 
Ledamot Rose Gaya 
Ledamot Jan Östedt 

GRENLEDARE 

Långfärdsskridsko Ingela Olsson, Jan Stahlin, Kerstin Östedt, Stefan Mellgren 
 (fr. hösten 2020) 
Kajak Hans Rengman 
Vandring Erik Bergström 
Vardagsvandrarna Anki Stawreberg, Birgitta Wahlberg 
Barn Maria Möller 
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STUGVÄRDAR 

Kärrestugan Thomas Nilsson, Magnus Rahm 
Krokestugan Per Abrahamsson 
Kåtan Bengt Alm, Junis Lindqvist, (t. okt 2020)  
                                                       Bengt Hansson (fr. okt 2020) 
Hällerstugan Bengt Alm, Junis Lindqvist  
Ålslån Birgitta Wahlberg, (bokning) 
Kölnestugan Mikael Pettersson 

UNDERHÅLLSGRUPPER 

Stugor Stugvärdarna 
Leder Junis Lindqvist, Bengt Alm, Holger Luttschwager, Hasse Dittmer 
Skidleder Stefan Mellgren, Tryggve Edström 

BOHUSLEDSADOPTÖRER 

Bertil och Ann-Britt Petersson  
Holger Lüttschwager, Hasse Dittmer 
Yvonne Andersson och Patrik Olsson 
Marion Hallsten och Ellinor Gustavsson 
Junis Lindqvist och Bengt Alm 

REPRESENTATION 

FRILUFTSFRÄMJANDET - REGION VÄST OCH RIKS 

Vid Region Västs digitala regionstämma deltog Per Abrahamsson, Birgitta Wahlberg och Lars 
Wasshede som ombud för Uddevalla lokalavdelning. 

Vi hade i år ingen representation på Årsstämma eller Ungdomsstämman. 

STUDIEFRÄMJANDET 

Vid Studiefrämjandet Norra Bohusläns årsmöte deltog ingen från Uddevalla LA som ombud för 
Friluftsfrämjandet. 

Lena Wasshede ingår i Studiefrämjandets styrelse. 
 

ÖVRIGT 

Bengt Alm och Lars Wasshede har under året ingått i Säterbo vägsamfällighets styrelse. 
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BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 
Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad gäller ekonomiskt 
stöd samt samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och kompetensutbyte. 
Våra viktigaste samarbetspartners är Uddevalla kommuns förvaltningar och verksamheter, vårt 
studieförbund Studiefrämjandet som alltid stöttar i vårt utvecklingsarbete, samt ortens övriga 
föreningar som vi samarbetar med i Biologisk Mångfald-foldern, Äventyrsdagen m fl aktiviteter. 

Vi tackar alla för ett gott samarbete! 
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ÅRSBOKSLUT 2020 

RESULTAT 

 

INTÄKTER 

  Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 

   

3000 Medlemsavgifter 67858 70000 64931  

3100 Aktivitetsavgift barn 5600 5000 7910  

3110 Aktivitetsavgift kajak 1240 1500 2930  

3130 Aktivitetsavgift skridsko 15420 6000 2300  

3140 Aktivitetsavgift vardagsv 7700 5000 2150  

3150 Aktivitetsavgift övrig  1390 2000 350  

3200 Försäljning Hällerstu 5285 5000 2800  

3210 Försäljning jultorg 9660 7000 0  

3230 Försäljning äventyrsd 5630 5000 0  

3240 Försäljning fackeltåg 360 500 0  

3310 Försäljning Ullmax   598  

3500 Hyra Hällerstugan 6200 5000 6900  

3510 Hyra Krokestugan 10900 8000 15040  

3520 Hyra Kärrestugan 8000 5000 7150  

3530 Hyra Ålslån  1900 2000 1500  

 Huvudintäkter  147143 127 000 114559  

 

 

3600 Hyra kajak  8500 4000 6440  

3610 Hyra kanot  1400 1000 6300  

3630 Hyra övrig utr  400 1000 0  

 Övriga intäkter  10300 6 000 12740  

 

 

3700 Bidrag stugor och le 48375 49000 48375  

3710 Verksamhetsbidrag  1440 1000 1944  

3750 Verksamhetsstöd Stu 37250 20000 2670  

3790 Övriga bidrag   100000 2020  

 Bidrag  87065 170 000 55009  

 

 

3800 Hyra kansliet  24000 24000 24000  

 Lokalhyra  24 000 24000 24000  

 

 

3900 Projekt    123300  

 Övriga bidrag    123300  

 

 

Summa intäkter  268508 327000 329608 
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KOSTNADER 

  Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020  

4100 Barn  12015 10000 8521  

4110 Kajak  283 3000 0  

4130 Skridsko  2134 3000 1659  

4140 Vandring, vardags 6894 3000 2401  

4150 Vandring övriga   2000 299  

4190 ink övr    134  

4200 Försäljn. Hällerstugan  1000 1088  

4210 Jultorg  564 3000 20  

4230 Äventyrsdag  7075 4000 0  

4240 Fackeltåg  4540 400 0  

4300 Profilprodukter  1885 1000 0  

4310 Inköp Ullmax    175  

4400 Utbildning ledare 5430 30000 12009  

4410 Fortbildning ledare 0 10000 0  

4420 Ledarkläder mm 0 25000 25873  

4430 Ledarvård  0 5000 0  

        

4510 UH Hällerstugan 3335 3000 4570  

4520 UH Krokestugan 4037 3000 2995  

4530 UH Kärrestugan 844 2000 597  

4540 UH Ålslån  2914 5000 9522  

4550 UH Kölnerstugan 1625 1000 238  

4560 UH Kåtan  0 2000 200  

       

4600 Underhåll kajak  3076 2000 5207  

4610 Underhåll kanadensare   2550  

4630 Underhåll övr utrustning   1718  

4640 Underhåll Släpvagnar 850 1000 7611  

4670 Inköp övrig utrustning   3603  

4700 Leder  10815 15000 8317  

4710 Underhåll och avgifter Vägar 5400 6000 5400  

        

4800 Hyra kansliet  69915 70000 65208  

4890 Övriga kanslikostnader 854 1000 1670  

4901 Proj Hällerstugan   170416  

4990 Övriga verksamhetskost.   6152  

 Direkta kostnader 144485 211 400 348113  

 

4930 Projekt Hällerstugan  130 000 0  

       

5000 Styrelsemöte  1720 2000 0  

5010 Årsmöte  1733 2000 1403  

5020 Möte FF Region, Riks 120 500 0  

5030 Representation  595 500 0  

 Personalkostnader 4168 5 000 1403  

   

6100 Kontorskostnader 5339 5000 4802  

6120 Bredband  3180 3200 3180  

6120 Porto  900 1000 1100  

6200 Försäkringar  14829 15000 15427  

 Övriga rörelsekostnader 24248 24 200 24509  

        

Summa kostnader  172901 370600 374025 

 

 

Resultat   95607 -43600 -44417 
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 BALANS 
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UDDEVALLA 2020-02-23 

 
 
 
 
Hans Rengman   Anki Stawreberg 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

 

Birgitta Niklasson   Erik Bergström 

Sekreterare    Kassör 

 

 

 

Stefan Mellgren   Per Abrahamsson 

Ledamot    Ledamot 

 

 

 

Johan Tavemark   Åse Sundqvist 

Ledamot    Suppleant 


