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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Året 2021, ett väldigt minnesvärt år!
Året då Coronaviruset satte sin prägel hos oss alla, det blev en livsstil, något att ständigt förhålla sig till. Ett helt
år med viruset ständigt påmint. I alla aktiviteter och äventyr har vi anpassat oss till viruset, varandra och de
rådande restriktionerna. Men, inget ont som har något gott med sig. Året 2021 blev utsedd till Friluftslivets år!
Grattis! Denna fina utmärkelse visar på den ökade efterfrågan av att vistas i naturen. Vi och många med oss
märker av denna efterfråga vilket är oerhört roligt! Roligt att fler vill dela naturen och kunskapen med oss. Våra
äventyr har snabbt blivit fulla och väntelistan är lång. Vi har prioriterat och försökt med alla medel och knep att
få med så många som möjligt. Vi har utbildat ledare, startat om och upp nya grenar. En rolig utmaning för oss i
styrelsen som så väl ledare.
Vi har samlats kring våra ledarträffar. Den första i maj, en strålande dag på en fotbollsplan för att lära oss HLR
och få mer kunskap om första hjälpen. Utbildaren är skeppare på Sjöräddningen och vår kunskapsbank fylldes
på. Vi delade många skratt, kunskaper, nya bekantskaper. Vi fick alla berätta om våra grenar och vad mer vi
önskade och såg framemot. Den andra ledarträffen genomfördes den första advent i Lärarbostaden i Stavsnäs.
Genomgång av äventyrshanteraren, Facebook och Sharepoint stod på agendan, vikten av att underlätta det
administrativa arbetet för alla ledare. Men det roligaste var att få höra och se allas bilder från deras gånga år
med äventyr. Vi fick följa långfärdsskridsko på fina isar, kajakvänner i strålande sol och bitande vindar, fina
vandringar med oslagbar utsikt, barn som luppar och äldre barn som gör eld och är på hajk med kanadensare
och tält och mycket mer därtill.
Under året 2021 har vi i styrelsen arbetat med att skapa förutsättningar för våra ledare och rekrytera nya. Vi
har varannan vecka haft styrelsemöte, varannan gång beslutande möte och varannan gång diskussionsmöten.
Dessa diskussionsmöten har bland annat berört punkter som ledartrappan, medlemsregister, ledarträff,
ekonomi och budget. Givande diskussioner och många beslut har fattats.
Alla ledare har gjort en enorm insats under detta år och vi ser framemot det kommande året. Ett år som även
det ska fyllas med äventyr, små som stora, i närområdet som bortom fjärran, lätt-som-en-plätt och mer
avancerade. Något för alla, för vi vill vara med alla! För vi representerar alla, med våra ledare!
Stolt, tacksam och med glädje tackar jag som ordförande för detta år!
Marie Jungbeck, Ordförande Friluftsfrämjandet Värmdö
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med ca 110 000 medlemmar och 7000
ideella ledare. Vårt fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en
tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Friluftsfrämjandet Värmdö har i slutet av verksamhetsåret 740 medlemmar, varav 31 ledare. Vi arbetar för att
behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan som finns på Värmdö. Våra grenar och de
aktiviteter som görs inom varje gren, utgör kärnan i vår verksamhet.
Under verksamhetsåret har vårt huvudfokus legat på att rekrytera nya ledare, fortbilda gamla ledare och öka
våra aktivitetstimmar.
År
Antal medlemmar

2015
873

2016
602

2017
528

2018
645

2019
807

2020
615

2021
740

ANTAL RAPPORTERADE ÄVENTYR PER ÅR
År
Friluftsevent
Friluftskunskap
Intern
Organisation
Skogsmulle och
skogens värld
Skridskor
Snö
Vandring
Vatten & paddling
Vildmarksäventyr
Totalsumma
Ej rapporterade

2018
2

1
7
9
19
10

2019
1

2020

1

3
3
1
9
7

1

2021
2
3
2

Totalsumma
5
3
4

1

6

7

1

1
1
16
23
6
66
20

1
5
1
9
1

5
6
4
29
2

VÅRA ANLÄGGNINGAR
På Björnö finns ett naturreservat som tillhör Skärgårdsstiftelsen, där finns det en Skogsmullestig. Denna stig
innehåller små skyltar med frågor om Skogsmulle och naturen. Dessa skyltar är Friluftsfrämjandet Värmdö
ansvariga för. Inget underhåll är genomfört på stigen under året men kommer att ses över under året 2022
tillsammans med Skärgårdsstiftelsen.
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KAJAK
Grenledare: Carl-Johan Wallin
MEDLEMMAR INTRESSERADE AV KAJAK
78 medlemmar av Värmdös 738 medlemmar har angivit att de är intresserade av kajakäventyr. På våra
aktiviteter har vi kunnat erbjuda ca 70 platser för deltagare. Samtliga kurser och flerdagsäventyr som vi
organiserat har varit övertecknade och alla intresserade medlemmar har inte kunnat beredas plats på våra
aktiviteter.
KAJAKLEDARE
Vi är två ledare, Leena Jylli och Carl-Johan Wallin. Marie Jungbeck är hjälpledare och har gått steg 1
kajakledarutbildning och planerar steg 2 kommande år.
Vi har genomfört flera insatser för att rekrytera nya hjälpledare, dels via webben, dels som paddlingsaktivitet.
Vi har haft den stora lyckan att rekrytera tre nya hjälpledare, Adrian Jayewardene, Anita Seitz och Petra
Landgren vilka kommer gå kajakledarutbildning steg 1 kommande år.
Leena och Calle varit kursledare i Region Mälardalens och har genomfört utbildning av nya kajakledare.
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
KURSER OCH EXAMINATION AV KAJAKPADDLARE

Leena och Calle Leena har genomfört kurser för grönt paddelpass kajak och i räddningsmetoder, och dessutom
genomfört examination för grönt paddelpass enligt Svenska Kanotförbundets regler.
PADDELÄVENTYR

Marie, Adrian, Anita och Petra har genomfört ett flertal kvällspaddlingar på flera platser kring Värmdö.
Leena och Calle har genomfört krävande flerdagsturer under försommaren och i augusti. Vi har utgått från
Björkvik och utforskat arkipelagen öster om Nämdö och Ornö. Båda turerna gjordes under svåra, läs blåsiga,
regniga och kalla, väderförhållanden men trots detta var de mycket uppskattade av deltagarna.

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Grenledare: Anders Dahlström och Patrik Karlsson
ANTAL AKTIVA
25 medlemmar är aktiva på Skridskonet. 76 medlemmar av Värmdös 738 medlemmar har angivit att de är
intresserade av långfärdsskridskor.
UTBILDNINGAR UNDER ÅRET
Andreas Hutter har utbildats till ledare steg 1, under året.
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
5 organiserade utlysta turer och 8-10 rekturer har genomförts.
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Efter nyåret 2021 sent i januari la sig tunna isar. Därefter kom det snö på dessa tunna isar varför det blev
väldigt osäkra tunna isar. Snön isolerade isarna effektivt från att växa till även om det blev kallare. Även nya
isar som la sig i kylan blev snabbt belagda med lite nysnö igen. Först i februari la sig isarna på havet. Det blev
två intensiva veckor med rekning och hela två utlysta turer på Baggensfjärden. Sedan kom värmen i slutet av
februari och säsongen var avslutad i och med det.
I Falutrakten, ner mot Norrköping och på västkusten låg isarna fina ovanligt länge. I Falun har dom aldrig haft så
fina isar på mycket länge.
Redan i november 2021 la sig de första isarna och vi fick en fin rektur på liten sjö som fryser tidigt. Vår tanke
inför denna säsong är att ta med åkare även på våra rekturer för att det ska bli några turer utlysta. Annars har
vi rekat lördag och åkt tur på söndagen. Ofta har det varit fint på lördagen och inte åkbart på söndagen. Kraven
blir då lite högre på åkarna i och med att vi ledare inte vet hur isarna ser ut genom annat än rapporter på
Skridskonet.
Det har visat sig vara en lyckad strategi. Redan innan nyåret 2022 har vi fått till tre utlysta turer med relativt
många åkare för att vara så kallade chansturer. Kul och lyckat koncept verkar det som.
Under säsongen kommer vi fortsätta med utlysta rekturer. I och med att vi nu är fyra ledare och en till som
visat intresse skulle vi kunna dela upp oss i två grupper med lite olika tempo. Vi ska även försöka åka lite längre
bort men inte så långt att vi behöver åka bil, för att få lite större och kanske finare isar att åka på. Vi har också
planer på att genomföra en nybörjarkurs med de som vill.
För at ha bättre koll på vilka som åker med oss kommer vi att utlysa alla turer på Skridskonet och alla måste
anmäla sig där. Då får vi också statistik på hur många som åker med oss och hur långt de åkt.

VANDRING LÅGLAND
Grenledare: Leif Rinman
ANTAL AKTIVA INOM ER GREN
70 medlemmar av Värmdös 738 medlemmar har angivit att de är intresserade av vandring.
VANDRINGSLEDARE
Leif Rinman och Gunnar Lundmark är vandringsledare sedan tidigare. Under året har vi utbildat Lena Evander
till ny vandringsledare.
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
Vi har genomfört 5 vandringar under 2021.
I maj vandrade vi tillsammans på Värmdöleden och passerade 4 fina sjöar, njöt av trevligt sällskap, vacker natur
med fina blommor längs vägen. Vi pausade vid en av sjöarna och åt vår medhavda matsäck. En mysig vandring i
vårsolen.
I juni vandrade vi tillsammans på historisk mark på norra Värmdö. Vi startade i Lillsved och tog oss igenom skog
och utmed ängar till Fredriksborgsfästning där vi fick en guidad tur i Smörasken med en hisnande utsikt över
Oxdjupet och skärgården. Matsäck åt vi på en strand och på vägen såg vi både hjortar, kalvar, skäggdopping
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med ungar och en och annan mygga gjorde vi oss också bekanta med. En riktigt solig och trevlig söndag med ett
härligt gäng vandrare.
I augusti var vi ett glatt gäng vandrare som vandrade runt Björnö naturreservat. Väder och vind var med oss
och vi njöt av många fina vyer längs vägen. Matsäck intogs i fina Ramsviken. En fin tur.
I oktober utforskade vi Hamnskogens-Eriksbergs naturreservat på Djurö. Vi hade hjälp av Birgitta Furuhagen
från Djurö byalags naturgrupp som guidade oss på stigar och fria vandringar genom naturreservatet. Vi
stannade på fina klippor vid havet och åt vår matsäck i det fina solskenet. En väldigt uppskattat vandring med
ett tjugotal trevliga vandrare.
Under novembers tema “Må bra ute” vandrade vi en fin tur runt Ösby Träsk. En fin tur där vi passerade både 10
000 år gamla offerkällor samt en halvmilsten från 1770 talet. Det regnade mest hela tiden, men vad gör det?

FAMILJEMULLE
Grenledare: Marie Jungbeck
Under hösten 2020 startade vi upp Familjemulle i vår lokalavdelning. Samma grupp träffades under våren 2021
och avslutade terminen en dag på Björnö där vi även gick Skogsmullestigen. Då var vi tre ledare med 12 barn i
gruppen. Under våren och sommaren utbildades det nya ledare och gruppen delades till hösten för att finnas
på två geografiska platser, Gustavsberg och Mörtnäs/Mölnvik. Många barn har stått i kö till denna aktivitet och
vi har haft 15 barn i varje grupp, inklusive ledarnas barn. Under hösten startades det även upp en grupp i
Stavsnäs. Detta efter att vi haft en Prova på aktivitet under Friluftslivets år i september. Ledare utbildades även
till detta och gruppen startades upp. Tyvärr var det inte så många lokala medlemmar, boendes i närområdet,
med i denna grupp och gruppen blev en mindre grupp med 11 barn. Vi har därmed valt att flytta denna grupp
under 2022.
ANTAL AKTIVA
Antal aktiva barn är 41 st.
UTBILDNINGAR UNDER ÅRET
3 ledare utbildades hösten 2020 och under 2021 har vi utbildat 5 ledare. 2 personer påbörjade sin utbildning
men har valt att inte fullfölja den eller sitt uppdrag inom Friluftsfrämjandet.
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
Under våren har vi haft 10 träffar, varannan lördag, och där har vi haft olika teman för varje träff. Några har
varit Allemansrätt, barrträd, småkryp och regn. Under varje träff har vi sånger och ramsor när vi träffas och
delar ut våra reflexvästar. Sedan mellanmål med högläsning ur någon bok som handlar om temat för dagen,
utforskande av temat och sedan lekar. Även lekarna har ofta inslag av temat. Därefter promenad tillbaka med
sånger och ramsor. Någon gång under terminen kommer även Skogsmulle och hälsar på.
Under hösten har vi haft 10 träffar i båda grupperna för Gustavsberg och Mörtnäs/Mölnvik. Stavsnäsgruppen
har haft 6 träffar. Teman har varit varierande, men genomgående är allemansrätten, skogsmulle och lärande
om naturen. Sista träffen för Gustavsberg och Mörtnäs/Mölnvik genomfördes tillsammans vid Pilhamn. Vi
promenerade genom Trollskogen och startades upp en eld vid ängen. Vid fikat så kom Skogsmulle på besök och
önskade alla en god jul.
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ÄVENTYRLIGA FAMILJEN
Grenledare: Anita Seitz
ANTAL AKTIVA
Genen har 28 aktiva barn.
UTBILDNINGAR UNDER ÅRET
5 ledare har utbildats i vildmarksäventyr grundutbildning.
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
Våren 2021 genomfördes 5 träffar och på hösten genomfördes det 4 respektive 5 träffar.
Under våren fanns det en grupp och under hösten startades en ny grupp. Den befintliga gruppen blev gruppen
Älgarna, den nya gruppen fick namnet Björnarna. Båda grupperna hade 4 träffar under hösten.
Under året lärde sig barnen på varje träff grundläggande friluftslivskunskaper såsom täljning, eldning,
matlagning på eld och stormkök, knopar och kartor. Varje träff kompletterades med olika organiserade
aktiviteter.
Vårterminen avslutades med en hajk med kanotpaddling och övernattning i Björnö naturreservat.
Förutom de tidigare nämnda träffarna så var Äventyrliga familjen även ansvarig för lära ut inom Luften är fri.
Här fick barn lära sig att använda tändstål, knyta knopar, lära om allemansrätten med hjälp av tipspromenad
och smaka på krabbelurer som var tillagade på Muurikka.

LÄNGDSKIDÅKNING
Grenledare: vakant.
ANTAL AKTIVA
66 medlemmar av Värmdös 738 medlemmar har angivit att de är intresserade av längdskidor.
Friluftsfrämjandet Värmdö har inte haft någon aktiv längdskidsgren tidigare. När Björn Ljungdahl erbjöd sig att
starta en ny längskidåkningsgren stödde styrelsen omedelbart detta.
UTBILDNINGAR UNDER ÅRET
Under december 2021 har Björn utbildats till längdskidåkningsledare.
GENOMFÖRDA AKTIVITETER
Inga aktiviteter har genomförts.
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VÅRA LEDARE
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet flera hundra
ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ger dem möjlighet att utvecklas och
uppmuntra dem stanna i organisationen.
Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare och förtroendevalda,
genom kvalitativa utbildningar inom ramen för våra utbildningsplaner. Utbildningarna genomförs av våra
kursledare med ledning och stöd av samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på nationell och
regional nivå.
Inom Friluftsfrämjandet Värmdö är vi totalt 31 ledare och hjälpledare och har under 2021 utbildat 13 nya
ledare. Våra ledare är:
LEDARE FAMILJEMULLE
Marie Jungbeck, grenledare
Linda Söderkvist
Ulrika Lindh
Sara Colfach
Anders Rossander
Marie Jürisoo
Malin Ekman
Kristina Håkanson
Veronica Abrahamsson
Sofia Svanström
Therése Lidhamn
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LEDARE ÄVENTYRLIGA FAMILJEN
Anita Seitz, grenledare
Oskar Arestål
Frida Axiö
Billy Bergkvist
Jenny Rammo
Viktor Sand
LEDARE LÄNGDSKIDÅKNING
Björn Ljungdahl
LEDARE KAJAK
Carl-Johan Wallin, grenledare
Leena Jylli
Marie Jungbeck
Adrian Jayewardene
Anita Seitz
Petra Landberg
LEDARE LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Anders Dahlström, grenledare
Patrik Karlsson, grenledare
Anders Kron
Andreas Hutter
LEDARE VANDRING
Leif Rinman, grenledare
Gunnar Lundmark
Lena Evander
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VÅRA MEDLEMMAR
För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. Friluftsfrämjandet
arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, men framför allt att få befintliga
medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med
både äventyr, kunskap och inspiration över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter
levererade av Sveriges mest eftertraktade ledare.
Antalet medlemmar i vår lokalavdelning har under året ökat från 615 till 740 st.

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN
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 vår varumärkesplattform – Blå boken, vår grafiska manual, vår uppförandekod och
Friluftsfrämjandet.se – vårt gemensamma fönster mot samhället. Friluftsfrämjandet Värmdö kommunicerar i
följande kanaler:

HEMSIDAN
Hemsidan har under året uppdaterats med aktuell information.

FACEBOOK
Vi har en gemensam Facebook sida för alla våra grenar. I slutet av året 2021 har vi över 710 följare och det är
en fördubbling sedan 2020 vid samma tidpunkt. Efter varje genomförd aktivitet ansvarar ledarna för att inlägg
med bilder, i enlighet med GDPR, läggs upp. Detta skapar ett flöde året om och en variation. Vi har även genom
våra inlägg kunna dela till andra sidor och grupper som gett oss många interaktioner och kontakter.

MÅNADSBREV
Under året har vi börjat skicka ut ett nyhetsbrev ca 1 gång per månad. Brevet skickas till samtliga medlemmar i
lokalavdelningen som har angivit en e-postadress. Syftet är att informera om genomförda och kommande
aktiviteter samt att få ytterligare en kommunikationskanal för ledarrekrytering och allmän information. Vi har
fått positiv reaktion från medlemmarna och har för avsikt att fortsätta med detta.

ÄVENTYRSHANTERAREN
Varje äventyr läggs upp i äventyrhanteraren där vi även efter avslutad aktivitet registrerar de antal timmar vi
genomfört aktiviteten. För barngrupperna har det blivit en aktivitet per grupp men med flera tillfällen. Genom
denna anmälan får ledaren även fram viktig information om deltagarna, till exempel ICE-information. Vi har
även börjat arbeta med intresseanmälningar för att där kunna välja deltagare med rätt kompetens och
förutsättningar. Även kösystem tillämpas på de aktiviteter där det går. Skridskor har ett äventyr för hela
säsongen då de har sin anmälan på skridsko.net i stället.
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SAMARBETEN
SKÄRPPLOCKARDAGEN
I september genomförde Håll Sverige Rent skräpplockardag i hela landet. Detta uppmärksammade även vi med
en gemensam träff. Våra Familjemullegrupper i Gustavsberg och Mörtnäs/Mölnvik närvarade samt
allmänheten. Vi annonserade om detta på Äventyrshanteraren, Facebook i olika grupper samt annons i Nacka
Värmdö Posten. Vi uppskattade det till cirka 60 personer som närvarande och vi utgick från parkering vid
Gustavsbergsbadet. En mycket lyckad insats där lärdomen är att alla ska ha ännu fler påsar med sig. Värmdö
kommun tillhandahöll container för oss att slänga skräpet i. Skärptanten kom på besök under samlingen där vi
pratade allemansrätt. En besök som det fortfarande pratas om, hos små som stora!
LUFTEN ÄR FRI
Året 2021 utsågs till Friluftslivets år och organisationen Luften är fri tog fram olika teman för varje månad.
Genom bidrag från Värmdö kommun genomförde vi tre aktiviteter.
September – Prova på. I Stavsnäs genomförde vi en Prova på Familjemulle. Vi lekte lekar och gick in en sväng i
skogen och utforskade den. Bibliotekets läs- och skaparbuss var även på plats för att erbjuda lån av böcker. En
väldigt lyckad aktivitet och samarbete.
Oktober - Lära ute. Äventyrliga familjen hade ett Lära ut tillfälle i Gustavsberg där allmänheten bjöds in på att
prova på att göra upp eld med tändstål, knyta knopar och lära om allemansrätten i en tipspromenad. Vi bjöd
även på krabbelurer, mycket uppskattat!
November - Må bra. Vi genomförde en Må bra vandring runt Ösby träsk. Just denna dag regnande det otroligt
mycket och deltagarantalet var lågt. En fin vandring genom historisk miljö.
SAMARBETE MED MÖTESPLATS STAVSNÄS
Vi har under året gått med i föreningen Mötesplats Stavsnäs. Det är en paraplyorganisation som innefattar 19
föreningar verksamma i Stavsnäs och Djurö. Genom dem har vi fått låna lokaler till våra ledarträffar, vilket har
varit mycket uppskattat. Vi har även fått kontakt med Djurö Byalags Naturgrupp och tillsammans med dem
genomfördes en vandring i oktober. Vi fick en fin guidad tur ute på Djurö med deras historia.
INTREGRATIONSPROJEKT
Under året har en tanke om att skapa ett integrationsprojekt vuxit fram. Detta sökte vi bidrag för hos
kommunen och vi skapade ett upplägg och ledare utbildades. Detta upplägg förändrades allt eftersom vi fick
kunskap och insyn i hur integrationen fungerar. I slutet av december valde vi att inte genomföra projektet. Ett
väldigt tråkigt beslut då alla involverade tror på projektet men det är inte hållbart att vi som ideella ledare ska
leda arbetet. Vi har fortsatta samtal med kommunen och om de vill starta upp integrationsprojektet med oss
som ledare så ställer vi gärna upp.
ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN
Värmdö kommun arbetar med en översiktsplan 2035 för kommunen. Vår lokalavdelning har under året deltagit
i arbetsgruppen för översiktsplanen. Vi har också i juni skickat in ett yttrande ang. översiktsplanen.
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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 i både mikro- och makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.
Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med organisationens
stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument och andra styrdokument. Vår
lokalavdelning leds av styrelsen.
Årsmöte hölls 2021-01-28.
Vi har 5 ledamöter i styrelsen. Under året har vi genomfört 10 st protokollförda styrelsemöten och lika många
diskussionsmöten.
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.
STYRELSEN
Ordförande

Marie Jungbeck

Vice ordförande

Carl-Johan Wallin

Kassör

Lisa Österman

Sekreterare

Eva Blomqvist

Vice sekreterare

Gunnar Lundmark

GRENLEDARE
Familjemulle

Marie Jungbeck

Äventyrliga familjen

Anita Seitz

Kajak

Carl-Johan Wallin

Vandring

Leif Rinman

Längdskidor

Vakant

Långfärdsskridsko

Anders Dahlström/Patrik Karlsson
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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 inom Värmdö lokalavdelning är:
Värmdö kommun
•
•

Aktivitetsbidrag
Gemensamma projekt i Luften är Fri och integrationsprojekt

Trangia
•

Sponsring av stormkök till Äventyrliga Familjen
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EKONOMI
RESULTATRAPPORT
Räkenskapsår
2021-01-01 - 2021-12-31
Resultaträkning
RÖRELSENS INTÄKTER
3010
Aktiviteter
3410
Medlemsprovision
3740
Öresutj, räntor
Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3921
Grundbidrag Värmdö Kommun
3922
Bidrag Värmdö Kommun
Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

År 2021

År 2020

43 536
40 891
10
84 437

14 110
37 245
572
51 927

46 099
21 974
68 073

-

152 510

51 927

RÖRELSENS KOSTNADER
4010
Friluftsmaterial
4022
Aktiva ledare - Ledarvård
4023
Hjälpledare - Ledarvård
4024
Funktionär - Ledarvård
4025
Förtroendevalda - Ledarvård
4026
Medlemmar - Ledarvård
4030
Äventyrskostnader
4031
Mat vid äventyr
4032
Hyra vid äventyr
4039
Annonskostnader för äventyr
4041
Bilersättning ledare
4612
Aktiva ledare - utbildning
4613
Hjälpledare - utbildning
4614
Funktionärer - utbildning
4615
Förtroendevalda - utbildning
4616
Medlemmar - utbildning
Summa

-

40 048
50 675
7 627
1
1
1
1 242
1 833
6 480
8 310
1 600
19 659
38 938
1
438
201
177 054

ÖVER-/UNDERSKOTT

-

24 544

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5910
Annonsering
6110
Kontorsmateriel
6230
Datakommunikation
6250
Tele och post
6570
Bankkostnader
6980
Föreningsavgifter
Summa övriga externa kostnader

-

1
3 600
1
1 484
371
1 816
2 100
9 373

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-

RÖRELSERESULTAT

-

Årets resultat
8999
Årets resultat
Summa årets resultat

-

-

8 352
10 185
3 000
8 808
3 000
910
20 580
54 835

-

2 908

-

-

-

2 401
539
2 940

186 427

-

57 775

33 917

-

5 848

33 917
33 917

-

5 848
5 848

-
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BALANSRÄKNING
FRILUFTSFRÄMJANDET VÄRMDÖ
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Ing balans

Förändring

Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa
1913 Balans CJW kajak kassa
1920 PlusGiro
1930 Bankkonto SBAB
Summa kassa och bank

1 902
0
218 519
191 246
411 667

0
0
-33 917
0
-33 917

1 902
0
184 602
191 246
377 750

Summa omsättningstillgångar

411 667

-33 917

377 750

SUMMA TILLGÅNGAR

411 667

-33 917

377 750

-390 015
5 848
-384 167

5 848
28 069
33 917

-384 167
33 917
-350 250

-27 500
-27 500

0
0

-27 500
-27 500

-411 667

33 917

-377 750

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2013 Övriga egna uttag
2019 Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
2110 Reserverade medel Värmdöleden
Summa obeskattade reserver
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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