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ÄVENTYRET ÄR NÄRA
VERKSAMHETSPLAN 2022
På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar Friluftsfrämjandet roliga, trygga och
lärorika äventyr.
Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.
Med vår ideella kraft främjar och stärker vi fysisk aktivitet och hälsa, mångfald och inkludering, demokratin och
respekten för naturen. Det är vårt bidrag till ett ännu bättre samhälle
Vi är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom friluftsliv verkar för
folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Sedan 1892 år har vi värnat allemansrätten och främjat
friluftslivet.
Som medlemmar inspirerar, stöttar och leder vi varandra. Verksamheten bedrivs lokalt, och stöttas av våra
regioner och riksorganisationen.
Låt äventyret börja.
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NULÄGE
På riksstämman 2021 antogs en Strategi 2030 för vår organisation. Strategin slår fast att år 2030 ska
Friluftsfrämjandet
•
•
•

ha 150 000 medlemmar och 20 000 ledarkompetenser,
nå alla barn i Sverige under förskole-/grundskoleåren genom Friluftsfrämjandets verksamheter
och/eller genom Skogsmulles berättelser, samt
nå var 4:e invånare (årligen) via inspiration till allmänheten.

Målen ska nås genom att vi fortsätter utvecklas och växa genom tre huvudstrategier till 2030: 1) ledarlett
friluftsliv, 2) mer utomhuspedagogik i förskola och skola, samt 3) inspiration till allmänheten.
Strategi 2030 innehåller även fem organisatoriska prioriteringar: a) utbildning/Friluftsakademin, b)
kommunikation, c) digitalisering, d) organisation samt e) finansiering. Huvudstrategierna och de organisatoriska
prioriteringarna styr vår organisation i arbetet att klara uppdraget och uppnå 2030-målen.
Grundläggande är vårt arbete för ett hållbart friluftsliv, samt att vår stora och breda organisation fortsätter
agera som ett Friluftsfrämjandet. Strategi 2030 integrerar vår verksamhet med vårt arbete för ett hållbart
friluftsliv, och därmed ett mer hållbart samhälle.

Strategi 2030 är ambitiös, med tydliga mål. På samma stämma antogs även en ”Övergripande 3-årig
verksamhetsplan, gemensam för Friluftsfrämjandets 3 nivåer, 2022–2024. Denna 3-åriga verksamhetsplan
konkretiserar eller förtydligar vad vår organisation behöver fokusera på de kommande åren för att nå de mål
och strategier som finns i Strategi 2030. Den 3-åriga planen sammanflätar vår organisations tre nivåer och är
ett bevis på vårt gemensamma agerande som Ett Friluftsfrämjandet – en stor och bred organisation, med ett
gemensamt uppdrag. Och blå färg på kläderna.

Marie Jungbeck
Ordförande Friluftsfrämjandet Värmdö
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ÖVERGRIPANDE
Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi 2030 samt är skapad tillsammans med
lokalavdelningens budget för 2022.
1.3 Hållbart friluftsliv
Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som är välkomnande, anpassade och
trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi
strävar efter att maximera organisationens positiva och minimera organisationens negativa inverkan på
ekosystemen och klimatet, samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra verksamheter.
Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra lokalavdelningar. Vi ska ständigt
inspirera, stötta och leda det ideella engagemanget.
Vi verkar i linje med de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God hälsa och välbefinnande, #4
God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna, och #15 Ekosystem
och biologisk mångfald.
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LEDARLETT FRILUFTSLIV / FRILUFTSAKADEMIN
De friluftsgrenar som Friluftsfrämjandet Värmdö skapar äventyr inom är: kajak, långfärdsskridsko, längdskidor,
vandring (lågland) Familjemulle samt Äventyrliga Familjen.

PRIORITERINGAR 2022
I vår lokalavdelning har vi många som är intresserade av att delta i aktiviteter men vi har för få ledare.
Friluftsfrämjandet Värmdö ska 2022 prioritera att
•
•
•
•
•

Rekrytera, samordna och vårda hjälpledare samt ledare
Finansiera och uppmuntra utbildning och fortbildning av hjälpledare och ledare
Tydliggöra behov av utbildningar och fortbildningar till regionen
Föreslå utbildningsledare till regionen (utbildningsledare kallades fram till nyligen för kursledare)
Erbjuda medlemmarna en ökad bredd av friluftsgrenar och nivåer (från nybörjare till erfaren), i syfte
att alla medlemmar ska kunna hitta ett äventyr som passar deras intresse och erfarenhetsnivå

Dessa prioriteringar är i linje med lokalavdelningens roll i förverkligandet av Strategi 2030 samt den 3-åriga
verksamhetsplanen.

TRYGGA OCH SÄKRA ÄVENTYR
Att Friluftsfrämjandets äventyr är trygga och säkra är en viktig grundbult i Friluftsfrämjandet. Att vi löpande
jobbar med att utbilda, fortbilda och säkerställa våra ledares kompetens och förutsättningar för att leda
äventyr är av största vikt. Det är också viktigt att våra ledare arbetar förebyggande med säkerheten kring
äventyren där ett sätt är att jobba med säkerhetsplaner. Det är också en självklarhet att alla som möter barn
och unga i våra verksamheter ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.
Pandemin har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett tryggt och säkert
sätt.
Lokalavdelningen ska säkerställa att ledarmarkeringarna i medlemsregistret är aktuella, och i linje med
styrdokument Ledare.

LOKALAVDELNINGENS LEDARE
I dagsläget har lokalavdelningen 31 ideella ledare vilka varje år gör viktiga insatser genom att skapa
verksamhet. Målet är att öka antalet ledare i takt med efterfrågan på aktiviteter.
För att våra ledare ska fortsätta att trivas i rollen och för att rekrytera ytterligare ledare ska lokalavdelningen:
•
•
•

Aktivt söka nya ledare genom information i våra kanaler som t ex sociala medier och månadsbrev samt
genom personliga kontakter
Genomföra en ledardag per termin
Förse ledarna med profilkläder

Inom Friluftsakademin skiljer vi på utbildning, fortbildning och kurser. Utbildning är när vi utbildar nya ledare
utifrån en gemensam utbildningsplan.
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Med fortbildning syftar vi aktiviteter som har till syfte att utveckla våra befintliga ledare. Fortbildningarna är ett
bra sätt för våra ledare att utveckla sig i rollen, hålla sina kunskaper och färdigheter aktuella och skapa
utrymma för reflektion. 2022 kommer vi fortbilda våra ledare utifrån den enskilde ledarens behov. Vi fortbildar
våra ledare kontinuerligt i första hjälpen, minst var tredje år.
Med kurser syftar vi aktiviteter som skapas av lokalavdelningen och som har till syfte att utveckla våra
befintliga ledare/medlemmar. Kurser är ett bra sätt för våra ledare att utveckla sig i rollen, hålla sina kunskaper
och färdigheter aktuella och skapa utrymma för reflektion. 2022 kommer lokalavdelningen hålla kurser utifrån
personligt behov och vid de gemensamma ledardagarna.

KAJAK
Kajakgrenen organiserar kurser för kajakpaddlare, från nybörjare till grönt paddelpass, och räddningsmetoder.
Vi äger inga egna kajaker och samarbetar därför med kajakuthyrare på Värmdö. Kring Värmdö genomför vi
äventyr från sociala kvällspaddlingar, dagspaddlingar till veckoturer. Dessutom genomför vi turer i olika
skärgårdar runt den svenska kusten.
KAJAKLEDARE
Vi satsar på att rekrytera ett par nya hjälpledare under 2022.
Två av våra nuvarande hjälpledare kommer gå kurs och examineras för Grönt paddelpass samt gå
kajakledarutbildning steg 1 under 2022.
Alla nuvarande kajakledare kommer att fortbildas lokalt och regionalt i Friluftsfrämjandet, genom Svenska
Kanotförbundets utbildningar och professionella aktörer.
PADDELKURSER FÖR MEDLEMMAR
Vi planerar att genomföra kurser för paddelintresserade medlemmar, Vitt, Gult och Grönt paddelpass under
försommaren 2022. Vi kommer att erbjuda examination för Gult och Grönt paddelpass.
Dessutom kommer vi genomföra kurs i räddningsmetoder som inte täcks av paddelpassen.
PADDELTURER
Vi kommer att organisera sociala kvällspaddlingar och dagspaddlingar på olika platser runt Värmdö. Vi planerar
flerdagsturer av olika svårighetsgrad, lätta turer i Värmdös närhet och medelsvåra längre ut i skärgården.
KOMMUNIKATION
Vi kommer anslå våra kajakaktiviteter via våra samarbetspartners kajakuthyrare på olika platser på Värmdö.
Alla våra aktiviteter kommer att kommuniceras till medlemmarna via Friluftsfrämjandets Äventyrshanterare
och vår Facebook-sida. Vi kommer via mejl informera om våra kajakaktiviteter till samtliga medlemmar ett par
gånger per år med uppmaning att uppdatera intresserutan för kajak på Mina sidor.
Vi kommer att sända informationsmejl och påminnelser om alla våra aktiviteter till alla medlemmar som
anmält intresse för ”Kajak” på “Mina sidor”.
Vi kommer att lägga information om aktiviteternas svårighetsgrad, krav på kompetens och utrustning, samt
relevanta länkar på vår hemsida.
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ORGANISATION
Vårt arbete med rekrytering, utbildning och fortbildning av kajakledare syftar till att vi ska få tillgång till en
grupp av kompetenta kajakledare. Dessa kan dela på arbetsuppgifterna som mentor och grenledare och
arbetsuppgifterna kan då också rotera inom gruppen på årsbasis.
Kompetenta kajakledare har möjlighet att fortsätta som kursledare för kajaledarutbildning (Region Mälardalen)
och Utvecklingsgrupp Kajak (Riks).
FINANSIERING
Kajakgrenen bokför alla aktiviteter på Äventyrshanteraren vilket ger underlag för registrerade aktivitetstimmar.
Våra registrerade aktivitetstimmarna bidrar därmed till finansiellt bidrag från Värmdö kommun till
Friluftsfrämjandet Värmdö, från Stockholms Läns Region till Friluftsfrämjandet Region Mälardalen och från
statliga organ till Friluftsfrämjandet Riksorganisation.
Medlemmar betalar för deltagande i våra aktiviteter och bidrar därmed till finansiering av utbildningar,
material och administrativa omkostnader.

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Långfärdskridskogrenen organiserar kurser för medlemmarna, från grundkurs och säkerhetskurs till kurs i
iskunskap. Vi gör skridskoturer runt Värmdö när det finns goda isförhållanden.
SKRIDSKOLEDARE
Vi är idag fyra skridskoledare. Ytterligare en åkare har visat intresse att bli ledare. Hon får under säsongen
praktisk utbildning och planen är en steg 1 utbildning under hösten 2022.
Den planerade iskuskapskusen under vintern 2022, som två av våra ledare anmält sig till blev tyvärr inställd pga
Corona. Denna kommer att genomföras under 2023.
LÅNGFÄRDSSKRIDSKOKURSER FÖR MEDLEMMAR
Vi planerar att genomföra nybörjarkurser för skridskointresserade medlemmar i åkteknik, säkerhetsutrustning
och hur den används vid plurrning, åkning i grupp, våra åkområden, hur våra turer går till och grundläggande
iskunskap. Denna kunskap krävs för att vi ska ge den intresserade skridskoåkaren tillgång till Skridsko.net, det
forum där vi lägger ut all vår aktuella information om våra turer.
SKRIDSKOTURER
Vi kommer genomföra skridskoturer för grupp IV och V åkare när vi hittat och rekognoserat bäriga och fina isar
runt Värmdö. 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 kommer fortsätta med utlysta chansturer, dvs ta med oss duktiga åkare på våra rekognosceringsturer.
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.
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KOMMUNIKATION
Våra kurser kommer att kommuniceras till medlemmarna via Friluftsfrämjandets Äventyrshanterare och vår
Facebook-sida. Vi kommer via mejl informera samtliga medlemmar som är intresserade av långfärdsskridsko
om kurserna. Det ger alla medlemmar möjlighet att kvalificera sig för att få tillgång till Skridsko.net.
All information om våra turer kommer att ligga på Skridsko.net som medlemmarna får tillgång till när de gått
nybörjarkurser och visat att de kan åka skridskor.
ORGANISATION
Vårt arbete med rekrytering, utbildning och fortbildning av skridskoledare syftar till att vi ska få tillgång till en
grupp av kompetenta skridskoledare. Dessa kan dela på arbetsuppgifterna som mentor och grenledare och
arbetsuppgifterna kan då också rotera inom gruppen på årsbasis.
Kompetenta skridskoledare har möjlighet att fortsätta som kursledare för skridskoledarutbildning (Region
Mälardalen) och Utvecklingsgrupp Skridsko (Riks).
FINANSIERING
Långfärdskridskogrenen bokför alla kurser på Äventyrshanteraren och turer på Skridsko.net vilket ger underlag
för registrerade aktivitetstimmar. Våra registrerade aktivitetstimmar bidrar därmed till finansiellt bidrag från
Värmdö kommun till Friluftsfrämjandet Värmdö, från Stockholms Läns Region till Friluftsfrämjandet Region
Mälardalen och från statliga organ till Friluftsfrämjandet Riksorganisation.
Medlemmar betalar för deltagande i våra aktiviteter och bidrar därmed till finansiering av ledarnas
utbildningar, material och administrativa omkostnader.

VANDRING (LÅGLAND)
Vandringsgrenen anordnar vandringar av olika längd och svårighetsgrad både i Värmdö kommun och i andra
kommuner. Vi välkomnar alla som vill vara med och vandra och njuta av ett aktivt friluftsliv.
VANDRINGSLEDARE
Vi satsar på att rekrytera två ny vandringsledare under 2022. De kommer att gå Friluftsfrämjandets utbildning
till vandringsledare lågland och också L-ABCDE utbildning.
VANDRINGAR
Under 2022 planeras ett antal vandringar på olika platser och vissa med olika teman. Vi planerar att vandra och
lyssna och spana på fåglar, vandra på Värmdöleden, på Bogesundslandet och även ute på någon av
skärgårdsöarna. Även någon vandring kombinerat med yoga och meditation planeras under året.
KOMMUNIKATION
Alla våra aktiviteter kommer att kommuniceras till medlemmarna via Friluftsfrämjandets Äventyrshanterare.
Här kommer även informationen om vandringarnas svårighetsgrad finnas.
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ORGANISATION
Vårt arbete med rekrytering, utbildning och fortbildning av vandringsledare syftar till att få fram en grupp av
kompetenta vandringsledare, som tillsammans kan dela på planering och utförande av våra vandringar.
FINANSIERING
Vandringsgrenen bokför alla aktiviteter på Äventyrshanteraren vilket ger underlag för registrerade
aktivitetstimmar. Våra registrerade aktivitetstimmarna bidrar därmed till finansiellt bidrag från Värmdö
kommun till Friluftsfrämjandet Värmdö, från Stockholms Läns Region till Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
och från statliga organ till Friluftsfrämjandet Riksorganisation.
Medlemmar betalar för deltagande i våra aktiviteter och bidrar därmed till finansiering av utbildningar,
material och administrativa omkostnader.

FAMILJEMULLE
Familjemulle är en aktivitet för barn tillsammans med vuxen. De vuxna är medupptäckare och tillsammans
utforskas temat för dagen. Ledarna är hela tiden närvarande och planerar varje träff och genomför den
tillsammans med gruppen. De vuxna är med på samma villkor som barnen med att upptäcka, utforska och
undersöka. Vid varje träff är det ett tema och även lekar. Allemansrätten är ständigt en del i samtal och
aktiviteter och barnen har många tankar och lärdomar att dela med sig av.
Under 2022 kommer vi ha tre grupper med 15 barn i varje, dessa kommer vara placerade i Gustavsberg,
Mölnvik/ Hemmesta och Ösby. Vi kommer omstrukturera grupperna efter ålder, barn födda 2016 och 2017
fram till sommaren och efter sommaren för barn födda 2017 och 2018. Barnen födda 2016 kommer efter
sommaren bli erbjudna en plats i en ny grupp hos Äventyrliga familjen. En tanke till hösten är att prova att ha
en Skogsmullegrupp för barn 5 år gamla men utan föräldrar. Det finns även tankar om att i höst starta upp en
knopp/knytte-grupp då efterfrågan är stor även för de yngre barnen.

ÄVENTYRLIGA FAMILJEN
Som namnet Äventyrliga familjen antyder så träffas ledarna tillsammans med barnen i sällskap av deras
föräldrar. Både barnen och föräldrarna förväntas vara aktiva under träffarna. Som deltagare får de prova en
olika mängd friluftsaktiviteter tex. att laga mat på stormkök eller öppen eld, tända eld med tändstål, lära sig om
knopar, att tälja mm.
En förändring kommer att ske. Gruppen Björnarna och Älgarna kommer att slås ihop samt en ny Äventyrliga
familj grupp kommer att startas under hösten 2022 med barn födda 2016.
Våra mål är:
•
•
•
•

Erbjuda verksamhet för alla väder och på naturens villkor. Genom den hjälpa varje barn och vuxen att
se det positiva i att vara ute i naturen
att barnen och deras föräldrar upptäcker glädjen av att vara i naturen
att behålla och utveckla den befintliga gruppen
att starta en ny grupp

Våra viktigaste aktiviteter:
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•
•

Vi erbjuder aktiviteter som handlar om friluftslivet och som ger barnen och deras familjer möjlighet till
fysisk aktivitet, utforskande, lärande och skapande i naturen. Familjerna lär sig om överlevnad.
Vi håller till i Värmdö och visar att äventyr finns på nära håll.

LÄNGDSKIDOR
Med hänsyn till snötillgången planeras för ett antal 1,5 timmes pass för i första hand nybörjare. Syftet är att de
ska upptäcka tjusningen att åka längdskidor och få träning och tips att lättare ta sig fram i spåren. Långsiktigt
kan nivån höjas till motionsåkare som vill förbättra sig. Naturligtvis är det också viktigt att mötas och ha trevligt
tillsammans ute, kanske med medhavd fika om det inte är för kallt.
Omfattningen bedöms till ett antal lördagar eller söndagar under första kvartalet 2022 och december 2022 vid
snötillgång
I första hand genomförs aktiviteterna på Värmdö med omgivningar med hänsyn till spårkvalité, primärt Ingarö
Golfbana som brukar spåras tidigt. De vill ev ha avgift för att vi använder spår som de plogat vilket behöver
utredas.
Gruppstorlek om max 8 deltagare med föranmälan via Äventyrshanteraren. Innan hjälpledare är på plats är
max gruppstorlek 4 deltagare.
Sektion Längdskidor avser att kontakta Nacka och Värmdös skidklubb för att se vilka synergier som kan finnas
med Friluftsfrämjandet.
I uppstarten av grenen kommer vi söka kontakt med lokalavdelningar där längdskidverksamhet är etablerad,
för att få idéer och kanske ledarstöd.
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MER UTOMHUSPEDAGOGIK I FÖRSKOLOR OCH
SKOLOR
Prioriteringar 2022
Inom det geografiska området för Friluftsfrämjandet Värmdö är Friluftsfrämjandet aktivt i Ängsblommans
föräldrakooperativ förskola (inkl. I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan, Skogshjältarna).
Friluftsfrämjandet Värmdö ska 2022 verka för ett gott samarbete mellan lokalavdelningen samt de
förskolor/skolor som finns inom lokalavdelningens område. Vi ser gärna att fler förskolor ansluter sig till
Skogsmulle i förskolan genom avtal med Friluftsfrämjandet Riks.
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INSPIRATION TILL ALLMÄNHETEN / KOMMUNIKATION
Målet för Friluftsfrämjandets arbete med kommunikation är att så många som möjligt inom målgruppen
friluftsintresserad allmänhet ska 1) ha grundläggande kunskap om Friluftsfrämjandet, 2) känna att
Friluftsfrämjandet är välkomnande och har verksamhet som passar dem, 3) bli medlem, samt 4) delta i
verksamheten.
8 % av allmänheten uppgav år 2021 att de inspireras till friluftsliv av Friluftsfrämjandet. Målet i Strategi 2030 är
att det ska öka till 15 % år 2024, och sedan till 25 % år 2030.

PRIORITERINGAR 2022
I vår lokalavdelning genomför vi uppskattade aktiviteter och ser en potential i att synas mer i lokalsamhället.
Friluftsfrämjandet Värmdö ska 2022 prioritera att
•
•
•

Arbeta med sociala medier (främst Facebook), genom att ha aktiva konton med bilder, texter och
filmer från vår verksamhet
Tydligt profilera våra ledare med Friluftsfrämjandets logotyp
Arbeta med redaktionella medier (”press”), i syfte att få lokala/regionala redaktionella medier att
skriva om vår verksamhet

Lokalavdelningen ska 2022 även arbeta för att
•
•

•
•
•
•
•
•
•

säkerställa att lokalavdelningens alla äventyr/aktiviteter publiceras på Friluftsfrämjandets webbplats (i
den s.k. Äventyrshanteraren), samt att informationen är tydlig och inbjudande.
säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika äventyr/aktiviteter sprids till medlemmar och
potentiella medlemmar (friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom mail, nyhetsbrev, sociala
medier och lokalmedia.
säkerställa att informationen om lokalavdelningen på Friluftsfrämjandets webbplats är komplett och
uppdaterad,
säkerställa att lokalavdelningen inom ett fåtal dagar svarar på mail från målgruppen.
säkerställa att informationen om lokalavdelningens förtroendevalda och ledare i medlemsregistret är
komplett och uppdaterad.
uppmuntra alla ledare att använda ett blått profilplagg i samband med att de leder
äventyr/aktiviteter.
säkerställa att ledarna är varma, öppna och välkomnande mot målgruppen, samt strävar efter att
äventyr/aktiviteter ska vara roliga, trygga och lärorika, för alla deltagare.
kontakta lokalmedia i samband med intressant verksamhet för att fråga om de är intresserade att göra
ett reportage.
delta på något lokalt event årligen (t.ex. marknadsdagar eller en föreningarnas dag), i syfte att träffa
potentiella medlemmar.
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OPINIONSBILDNING OCH PÅVERKAN
Vi definierar och avgränsar arbetet med opinionsbildning och påverkan till att genom dialog med beslutsfattare
främja en samhällsutveckling som gynnar våra prioriteringar. Det är genom denna dialog som vi bidrar med vår
kunskap som underlag till beslutsfattare för kloka beslut.
Vårt arbete med opinionsbildning och påverkan är alltid transparent och konstruktivt. Våra metoder är främst
att vi svarar på remisser, deltar i nätverk och forum som är relevanta, bedriver opinionsbildning via redaktionell
media, samt bedriver påverkan via direktdialog med beslutsfattare. Vi för dialog med en representativ bredd av
de politiska partierna.
För att främja en samhällsutveckling som gynnar våra prioriteringar ska lokalavdelningen 2022:
•
•
•

Vara aktiva i arbetet med kommunens översiktsplan 2035
Vara aktiva i arbetet kring bildandet av nationalpark i Nämdöskärgården
Vara aktiva i Värmdö kommuns friluftsråd
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DIGITALISERING
PRIORITERINGAR 2022
Alla ledare och förtroendevalda inom Friluftsfrämjandet har rätt till en Office 365-licens, och därmed
möjligheten att använda stora delar av Officepaketet online. Dessutom har du tillgång till Storyalsportalen som
innehåller video-utbildningar för användande av de olika verktygen inom Officepaketet.
För vår lokalavdelning innebär detta kraftfulla möjligheter att jobba tillsammans digitalt och effektivt i
Microsoft Teams: med videomöten, gemensamt filbibliotek, gemensamma att-göra-listor, chattar samt appar
och program som Excel och Powerpoint, m.m.
Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen ska 2022 prioritera att
•
•
•
•

Säkerställ att alla funktionärer är korrekt registrerade i vårt medlemsregister.
Säkerställ att alla ledare har ett Office 365 konto.
Underhålla och utveckla vår Sharepointportal
Alla funktionärer arbetar administrativt via våra Teamskanaler och Sharepointportal.
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ORGANISATION
ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls i januari/februari via Teams. Detta möjliggör för fler medlemmar att delta i mötet. Vid mötet
presenteras verksamheten i ord och bild utöver själva årsmötet.

STYRELSEN
Styrelsen ska strategiskt leda, driva och utveckla lokalavdelningen. Styrelsen skall verka i enlighet med
Friluftsfrämjandets stadgar. Styrelsen genomför möten ca en gång per månad. Utöver detta hålls informella
möten av diskussionskaraktär för att utveckla verksamheten.
För att göra arbetet i styrelsen ännu roligare, effektivare och mer inkluderande ska styrelsen under året
genomföra följande aktiviteter:
•
•
•
•

Bjuda in ledare att delta på styrelsemöten (adjungerade)
Delta i digitala funktionärsutbildningar
Delta i ledardagarna
Genomföra en planeringsdag inkl. middag

VALBEREDNINGEN
Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av lokalavdelningen, främst genom
ansvaret att föreslå ledamöter till styrelsen samt revisorer. Valberedningen består av två personer varav en
person väljs varje år. Vid mindre lokalavdelningar kan färre personer ingå i valberedningen.
Lokalavdelningen ska 2022 utveckla valberedningens arbete och säkerställa att ledamöterna i valberedningen
erbjuds en utbildning i hur en valberedning bör arbeta.

ADMINISTRATION
Det krävs en hel del administration för att sköta en lokalavdelning inom Friluftsfrämjandet. Under 2022 ska
lokalavdelningen
•
•

Utveckla verktyg inom Sharepoint och Teams för att underlätta administration
Underlätta för verksamhetsgrenarna att själva utföra sin administration

EVENTS/KONFERENS
Lokalavdelningen kommer under 2022 att delta i lokala events som gagnar den egna verksamheten.
Vi kommer också delta i Regionstämma (digitalt) och Riksstämma (digitalt).
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FINANSIERING
Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen finansieras av medlemsavgifter, projektmedel, övriga bidrag och gåvor,
samt egna intäkter. Syftet med ekonomin är att bidra med förutsättningar till en hållbar utveckling av vår
verksamhet.
Lokalavdelningens ekonomi är stabil men bedöms under de närmaste åren gå med underskott då
verksamheten växer kraftigt.

PRIORITERINGAR 2022
Under 2022 vill lokalavdelningen fortsätta arbetet med att skapa fler aktiviteter, utbilda fler ledare och att
utveckla de befintliga ledarna. Vi vill också utveckla arbetet med deltagaravgifter, i syfte att säkerställa att
deltagaravgifterna skapar ett litet överskott, inkl. kostnader för t.ex. material, ledarnas utbildning och
fortbildning samt profilplagg.
Lokalavdelningen kommer att arbeta för att deltagaravgifter införs för samtliga aktiviteter och att detta har en
storlek som täcker aktivitetens kostnader.
Under kommande åt kommer utgifterna att fortsatt vara större än intäkterna då det finns ett uppdämt behov
av utbildning och införskaffande av utrustning.
Vi kommer också undersöka möjlighet till sponsorer.
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BUDGET 2022
Belopp anges i kronor.
Konto

Beskrivning

Summa alla
kostnadsställen

1
Overhead

5
Kajak

6
Långfärdsskridskor

7
Vandring

8
9
10
Familje- Även-tyrliga Längd-skidor
mulle
familjen

Intäkter

181 600

60 000

27 700

3 200

6 500

59 400

24 800

0

Kostnader

203 243

34 600

35 600

7 000

21 263

35 600

69 180

5 500

Resultat

-21 643

25 400

-7 900

-3 800

-14 763

23 800

-44 380

-5 500

SAMMANSTÄLLNING

INTÄKTER
3010

Aktiviteter

121 600

0

27 700

3 200

6 500

59 400

24 800

0

3410

Medlemsavgifter

30 000

30 000

0

0

0

0

0

0

3921

Grundbidrag Värmdö kommun

30 000

30 000

0

0

0

0

0

0

3922

Bidrag Värmdö kommun

0

0

0

0

0

0

0

3990

Övriga intäkter

Summa

0

0

0

0

0

0

0

0

181 600

60 000

27 700

3 200

6 500

59 400

24 800

0

KOSTNADER
4010

Material

46 200

1 000

0

500

2 000

6 000

36 700

0

4022

Aktiva ledare - ledarvård

21 500

5 000

0

0

8 000

4 000

4 500

0

4023

Hjälpledare - Ledarvård

25 400

0

6 000

3 200

200

12 000

4 000

0

4024

Funktionär - Ledarvård

0

0

0

0

0

0

0

0

4025

Förtoendevald - Ledarvård

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

4026

Medlemmar - Ledarvård

0

0

0

0

0

0

0

0

4030

Äventyrskostnader

1 100

0

0

0

600

0

500

0

4031

Mat vid äventyr

7 000

6 000

0

0

0

0

1 000

0

4032

Hyra vid äventyr

12 880

0

0

0

0

0

12 880

0

4039

Annonskostnader vid äventyr

4041

Bilersättning för ledare

4612

Aktiva ledare - utbildning

4614

Funktionär - utbildning

4613

Hjälpledare - utbildning

4615

Förtroendevalda - utbildning

4616

Medlemmar - utbildning

5010

Lokalhyra

5910

Annonsering

6110

Kontorsmaterial

6230

Datakommunikation

6250

Tele och post

6570

Bankkostnader

6980

Föreningsavgifter

Summa

0

0

0

0

0

0

0

0

2 563

0

2 100

0

463

0

0

0

26 800

0

16 000

2 600

1 500

2 000

4 700

5 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

32 100

0

11 500

500

8 500

11 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

800

0

200

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

1 800

1 800

0

0

0

0

0

0

198 343

34 600

35 600

7 000

21 263

35 600

64 280

5 500
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EXTERNA FORUM
Friluftsfrämjandet Värmdö är representerat i ett flertal externa forum, se nedan.
Forum

Namn

Mötesplats Stavsnäs

Marie Jungbeck

Friluftsrådet, Värmdö kommun

Marie Jungbeck

Utbildningsteam kajak, Region

Leena Jylli och Carl-Johan Wallin

Mälardalen
Utbildningsteam Skogsmulle och skogens Ulla-Britt Thorngren
värld, Region Mälardalen

19

