
 

 

Handlingsplan efter input från verksamhetskonferens  

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen 2020-11-14 
 

Förslag/önskemål Status Ansvar 

Utbildning   

Framförhållning och planering av 
ledarutbildningar  
– årshjul för ledar-utbildning? 

Pågår, vi talar om när vi publicerar 
utbildningar. 
Svårt att få till ett årshjul när vi jobbar 
med ideella (och deras almanackor). 
Vi skulle ev. kunna ta fram en generellt 
årshjul.  
 

Regionkontoret 
Hanna 

Fler ledarutbildningar Pågår i den takt vi kan hantera 
(kursledare och admin. ) 
 

Regionkontoret 

Fler kursledare behövs.  
LA bjuds in att ge tips. 

Pågår, frågan tas upp på ledarträffar, i 
nyhetsbrev, vi ber LA uppmärksamma 
frågan och komma med förslag, via 
annonsering. 
 

Regionkontoret 
och LA 

Efterlyser mentorsroll Pågår, Styrelseledamöter kommer under 
2021 att ha större fokus på LA 
 

Styrelsen 

Hjälp med upplägg av äventyr Om inte kompetensen finns i LA, kan 
regionen hjälpa till att lära hur en lägger 
upp Äventyr, Barbro har ev. lathund 
(kan finnas på Riks hemsida och vi länkar 
dit) 
 

Regionkontoret 
Barbro Grans 

Mer info om hur det fungerar 
med Unga ledare och bryggan -
TVM-Unga ledare 
 

“Ungledare”1 som koncept behöver  

genomlysas och Regionkontoret ger 

frågan vidare till Riks och 

Utvecklingsgrupp – Ung. 

 

Riksorganisationen 

Ledarpepp för att behålla 
ledare/lust 

Pågår, regionen jobbar med positiv och 
uppskattande feedback till kursledare 
efter genomförd utbildning. Viktigt att få 
bekräftelse på att den en gör 
uppskattas. Utgår ifrån att LA gör 
samma sak gentemot sina ledare.  
Kan ibland kompletteras med det lilla 
extra t ex julkort, sommarpresent, 
blomstercheck. 

Regionkontoret 
och LA 

                                                           
1 Vad är en Ung-ledare ledare för? För en specifik verksamhetsgren? För alla verksamhetsgrenar? För vissa 
verksamhetsgrenar? Eller är ung-ledare en kategori för sig? 



Varsamhet, ej för mycket krav, då 
tappar vi den ideella kraften som 
hänger på att människor vill och 
orkar dra. 
 

Pågår, regionen för dialog med 
kursledare om vad respektive kursledare 
har möjlighet att bidra med.  
 
Ledarvård i LA är en viktig pusselbit. 
 

Regionkontoret 
och LA 

Utbildningsteam; mer 
framförhållning och planering av 
mötestider 
 

Intern fråga i gruppen. Regionkontorets 
representant tar med frågan i nästa 
möte. 

Regionkontoret 
och LA 

Bra med rekryteringskampanj 
(Riks), ev. bättre synk med 
säsong/utbildningstillfällen 
 

Framfört till riks Riks 

   

Förtroendevalda   

Stöd/uppstartsmöten önskas för 
lokalavdelningens styrelse. 

Pågår, kontakta Barbro Grans på 
Regionkontoret så kommer ni överens 
om vad som passar just er LA 
 

LA och 
Regionkontoret 
Barbro Grans 

Närmare kontakt önskas mellan 
lokalavdelningarna 

Kontaktuppgifter till alla LA finns på 
hemsidan. 
 

LA 

Närmare kontakt mellan 
lokalavdelning och 
representanter från regionen. 

Bjud gärna in Regionkontoret till era 
möten så deltar vi gärna i den 
utsträckning vi har möjlighet. 
 
Planerat: Samla de LA som oftast inte 
deltar i  gemensamma möten, till ett 
möte + styrelserepresentant. 
  
Ordförande träffar kan delvis vara 
digitala så att det blir lättare för fler 
lokalavdelningar (de som t ex ligger 
längre bort från Stockholm) att delta. 
 

LA och 
Regionkontoret 
 
 
Regionkontoret 
 

PPT-presentation till 
lokalavdelningarnas styrelser 
med tips och förslag på hur de 
kan jobba. 
 

Finns i ”Lyckas på hemmaplan”. 
Kontakta Barbro Grans för samtal om 
det som behöver utvecklas/lösas för 
anpassning till just din LA 

LA och 
Regionkontoret 
Barbro Grans 

Fortsätt med utbildningar för 
styrelsemedlemmar och 
valberedare. 

Pågår Regionkontoret 
Barbro Grans 

   

   

Verksamhet   

   

Hitta och få stöd i metoder för att 
behålla ledare 

Ledarvård, bekräftelse och feedback och 
pepp. Får vi något mer från workshopen 
med volontärbyrån? 

 



 
Ledarpoolen finns på Regionens 
hemsida. Den finns för att underlätta för 
lokalavdelningar som behöver hjälp, 
antingen vid speciella evenemang eller 
med aktiviteter i specifika 
verksamhetsgrenar vid enstaka tillfällen. 
 

Systemstöd som funkar också 
kring prova-på-aktiviteter 
behövs. De friluftsovana är 
sannolikt inte medlemmar. 
Kommer det ett prova-på-
medlemskap? 
 

Regionkontoret har skicka frågan vidare 
till Riks och Friluftsakademin. 

Riks 

Hjälp att kopplas ihop med andra 
lokalavdelningar. Vi går i samma 
skogar men är inte 
sammankopplade, har inte 
kontakt. 
 

Kontaktuppgifter till personer i LA finns 
på hemsidan under medlemssök.  
 
Förslag: starta Facebook-grupp. 
 

LA 

Regionen kan stimulera till 
erfarenhetsutbyte. (T ex input till 
LAs verksamhetsplanering, tips 
om hur man engagerar ledare, 
tema integration) 
 

Pågår, regionen tar med detta i 
planeringen för 2021 års 
kompetensutveckling. 

Regionkontoret 

Tillgång till friluftsutrustning och 
kunskap om utrustning, här sitter 
vi på kompetens som vi behöver 
förmedla till ovana. Samverkan 
med  Fritidsbank och kommunen 
kring detta med utrustning är en 
idé. 
 

Möjlighet att genomföra detta ligger på 
respektive LA. 
 
Riks har på sin hemsida info om 
utrustning: 
friluftsframjandet.se/lat-aventyret-
borja/kunskap--guider  

LA 

Informationsdrive och informerar 
brett på skolorna om 
Friluftsfrämjandet. Söka bidrag 
för detta samt samverka kring 
detta. Koppla till Allemans-rätten, 
Fritidsbanken, utrustningsprat. 
För att höja kunskaper. 

För detta vidare till Riks då det inte 
ligger i Regionkontorets uppdrag.  
Förslag till Riks hemsida: 
- film om allemansrätten, idag finns 
begränsat text om allemansrätten. 
- information om Fritidsbanken  
- information om basutrustning för olika 
verksamhetsgrenar 
 
Länka till de broschyrer som finns om 
allemansrätten under Friluftsmiljörådet. 
 

Riks 
 
Elinor 
(Regionkontoret ) 
skickar vidare 
förslag till Riks 
 
 
 
 
Regionkontoret: 
Ewa, Hanna 

Tänk igenom grenledarskiften, ge 
tips till lokalavdelningarna 
Det gäller även för LA att sköta 
grenledarskiften på ett bra sätt. 

Medskick till LA att tänka på att 
genomföra grenledarskiftena på ett 
genomtänkt sätt. 
 

LA 
 
 
 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/stod-till-lokalavdelning/ledarpool-1/
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/kunskap--guider
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/kunskap--guider
https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/grenspecifika-dokument/barn/skogsmulle/teman/allemansratten/


Grenledarna är viktiga för att 
kunna utveckla verksamheten. 

Regionkontoret kan när vi har 
grenledarträffar ta upp punkten om 
kompetensöverföring vid 
grenledarskiften. 

Regionkontoret 

   

Administrativt stöd   

Fler policydokument och mallar 
på hemsidan 
 

Info om vad som finns på webben (riks) i 
nyhetsbrev. Policyer och mallar. 
Saknar ni något, hör av er. 
 
Mälardalens hemsida: på tipssidan 
skulle vi kunna länka till riks webb 
 

Regionkontoret: 
Ewa 

Argumentationsbank/”frågor & 
svar” för varför ett äventyr kostar 
pengar eller inte. 
 

Skapa en frågor & svar och lägga på 
regionens hemsida under Tips: 
Vi börjar med tre frågor: 
- Varför tar LA ut en avgift för våra 
Äventyr? 
- Hur knyter vi till oss nya ledare? 
- Hur förmedlar vi Allemansrätten till 
friluftsovana? (eller annan fråga) 
 
Klart till 28 febr. 2021 
 

Regionkontoret: 
Ewa, Hanna 
 

Goda exempel gällande t ex 
ledarvård, profilkläder etc. 
 

Vi hänvisar till ledarforum på Facebook.  

Information om att söka medel 
till långsiktiga satsningar i 
lokalavdelningen. 
 

Regionkontoret bevakar frågan och 
informerar på vår hemsida, med länkar 
till ansökningsinformation. 
 
Klart till 28 febr. 2021 
 

Regionkontoret: 
Ewa, Barbro 

   

Friluftslivets år Regionkontoret har skapat en undersida 
på webben för Friluftslivet år 

 

Bra med tips och info om bidrag i 
nyhetsbreven 
 

Ja Regionkontoret: 
Ewa, Elinor 

LA: informera ledarna om hur de 
ska gå till väga.  
 

Lokalavdelningarna Lokalavdelningarna 

Skapa en möjlighet att lägga upp 
prova på aktiviteter i systemet 
som man kan anmäla sig till utan 
att vara medlem.   
 

En fråga till Riksorganisationen. 
 
 

Elinor 
(Regionkontoret ) 
skickar vidare 
förslag till Riks 
 

  



Finns behov av verktyg för att 
hantera och förebygga 
konsekvenser av det ökade 
besökstrycket.  
 

Sprida kunskap om allemansrätten. 
 
Lyfta frågan om att skapa en digital 
utbildning om allemansrätten. 
 
 
Ev. skapa en digital fortbildning om 
allemansrätten 
 

Alla 
 
Regionkontoret 
skickar vidare 
förslag till Riks 
 
Regionkontoret: 
Barbro  
 

Ser problem med nedskräpning. 
Vi behöver verktyg för att 
hantera situationen 
 

Se ovan om allemansrätten.  

Tips;  
Familjeströvare 
LA väver in Friluftslivets år i 
ordinarie verksamhet 
 
 

  

 


