Verksamhetsplan
2022–2024
FRILUFTSFRÄMJANDET
UDDEVALLA

Äventyret är nära
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.
Grundläggande är vårt arbete för ett hållbart friluftsliv, samt att vår stora och breda
organisation fortsätter agera som ett Friluftsfrämjandet. Strategi 2030 med tydliga mål, och
Övergripande 3-årig verksamhetsplan som antogs på riksstämman 2021, integrerar vår
verksamhet med vårt arbete för ett hållbart friluftsliv, och därmed ett mer hållbart
samhälle.

I Uddevalla lokalavdelning blir vår breda, uppskattade verksamhet vårt bidrag till att
Friluftsfrämjandet som helhet uppnår de ambitiösa målen.
När verksamhetsplanen antas vid årsmötet i mars 2022 har vi med största sannolikhet
lämnat det mesta av corona-pandemin bakom oss och kan planera för en naturlig återgång
till ett friluftsliv, tillsammans på äventyr ute, men också med nya erfarenheter och
kunskaper.

Låt äventyret börja.
Uddevalla lokalavdelning, styrelsen
20222124
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1. Övergripande
1.1 Sammanfattning och styrdokument
Uddevalla lokalavdelnings verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi
2030 samt är skapad tillsammans med lokalavdelningens budget för 2022–2024.
Verksamhetsplanen följer den mall som Friluftsfrämjandets riksorganisation har tagit fram
som förslag till riksorganisationen, regionerna och lokalavdelningarna, för att
vidareutveckla vår gemensamma struktur, våra gemensamma strategiska prioriteringar och
vårt gemensamma arbete för att uppnå vårt uppdrag: folkhälsa, livsglädje och respekt för
naturen, genom friluftsliv.

1.2 Prioriteringar 2022–2024
Friluftsfrämjandets treåriga verksamhetsplan antogs på riksstämman 2021. Den
konkretiserar vad vår organisation behöver fokusera på de kommande tre åren för att
uppnå målen i Strategi 2030:
1.

Fler aktiva medlemmar genom många, bra och engagerade ledare

2.

Mer utomhuspedagogik i förskola och skola

3.

Mer inspiration till allmänheten

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 inverkan 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.
Friluftsfrämjandet Uddevalla bidrar till förverkligandet av Sveriges nationella mål för
friluftspolitiken. Syftet är att stödja människors möjligheter att vara i naturen och utöva
friluftsliv, med allemansrätten som grund. Riksdagen har satt upp 10 mål för
friluftspolitiken:
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1.

Tillgänglig natur för alla.

2.

Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet.

3.

Allemansrätten – värna och sprida kunskap.

4.

Tillgång till natur för friluftsliv.

5.

Attraktiv tätortsnära natur.

6.

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling.

7.

Skyddade områden som resurs för friluftslivet.

8.

Ett rikt friluftsliv i skolan.

9.

Friluftsliv ger god folkhälsa.

10. God kunskap om friluftslivet.
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2. Ledarlett friluftsliv / Friluftsakademin
Friluftsfrämjandet Uddevalla skapar äventyr inom kajak, långfärdsskridsko, mountainbike,
Skogsmulle och skogens värld, vandring (lågland) samt Vildmarksäventyr.
2.1 Prioriteringar 2022–2024
Vi har en mycket lång och stadig tradition av vandring genom våra vardagsvandrare och av
långfärdsskridskoåkning som en av de större lokalavdelningarna. Barnverksamhetens volym
växlar över tid. Övriga vandringar och kajakpaddling finns med på programmet.
Våra stugor och vandringslederna på Herrestadsfjället är sedan länge en självklar resurs för
medlemmar och andra besökare.
Vi har dock, ett ständigt behov av att förnya och utvidga ledarkåren som minskar i antal i
förhållande till medlemstalet. Det gäller att bibehålla antalet aktiva ledare i de större
verksamheterna genom nyrekrytering, men också att locka nya yngre aktiva medlemmar till
ledaruppdrag i de grenar där vi vill växa och bredda vår verksamhet så att fler medlemmar
kan delta. Det är också viktigt att behålla ledare längre.
Vi har haft svårt att finna formerna för nya verksamheter som är efterfrågade, och vi lockar
inte nya medlemmar och aktiva utanför de traditionella medlemsgrupperna i den
omfattning som styrelsen anser rimligt, för att vara en förening för alla och spegla
samhället idag.
Friluftsfrämjandet Uddevalla ska 2022–2024 arbeta aktivt för att


Rekrytera, samordna och vårda hjälpledare samt ledare.



Finansiera och uppmuntra utbildning och fortbildning av hjälpledare och ledare.



Tydliggöra våra behov av utbildningar och fortbildningar till regionen.



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.



Rikta aktiviteter mot nya grupper i samhället så att vår verksamhet kan breddas utanför
vårt traditionella rekryteringsområde.
2022


Vi strävar efter att öka antalet aktiviteter inom alla grenar, utifrån den nivå som
2021 har inneburit.



Alla aktiviteter, såväl des om erbjuds medlemmar och de som är öppna för
allmänheten, ska synas i Äventyrshanteraren. Detsamma gäller ledaraktiviteter
och övriga föreningsaktiviteter.



Det leder till ca 200 rapporterade aktiviteter i Äventyrshanteraren.
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2.2 Trygga och säkra äventyr
Att äventyren är trygga och säkra är en viktig grundbult i Friluftsfrämjandet. Vi ska utbilda,
fortbilda och säkerställa våra ledares kompetens och förutsättningar för att leda äventyr är
av största vikt.
Våra äventyr ska under perioden ha kompletta säkerhetsplaner.
Alla ledare och förtroendevalda, som möter barn och unga i våra verksamheter ska lämna
in ett utdrag ur belastningsregistret. En förhoppning är att även övriga ledare följer denna
ambition som stöd för en transparent organisation och ett välgrundat förtroende från våra
medlemmar och deltagare.
Pandemin har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett
tryggt och säkert sätt. Vi tar med erfarenheterna när vi planerar framtida äventyr.
Ledarmarkeringarna i medlemsregistret är aktuella, och i linje med Styrdokument ledare.

2.3 Våra ledare
Inom Friluftsakademin utbildas nya ledare utifrån en gemensam utbildningsplan.
Fortbildning är ett bra sätt för våra ledare att utveckla sig i rollen, hålla sina kunskaper och
färdigheter aktuella och skapa utrymma för reflektion. Kurser kan vara aktiviteter som
skapas av lokalavdelningen och som har till syfte att utveckla våra befintliga
ledare/medlemmar. Kurser är också ett bra sätt för våra ledare att utveckla sig i rollen, hålla
sina kunskaper och färdigheter aktuella och skapa utrymma för reflektion.
I dagsläget har lokalavdelningen ett sextiotal ideella ledare och en grupp funktionärer vilka
varje år gör viktiga insatser genom att skapa verksamhet. Målet att öka antalet ledare är en
förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet som motsvarar medlemmarnas
önskemål. Tabellen visar lokalavdelningens mål för antal aktiva ledare 2022–2024.
Med en insats för att öka antalet utbildade ledare följer ambitionen att även utbudet ska
öka, genom fler ledarledda tillfällen, och genom att nu möjliggöra för fler deltagare i våra
aktiviteter.
Friluftsgren (2021)

2022

2023

2024

Kajak (4)

6

8

8

Kanadensare (0)

1

2

2

Långfärdsskridsko (13)

15

18

20

Mountainbike (3)

3

3

3

Skogsmulle och skogens värld (9)

12

14

16

Vildmarksäventyr (6)

10

12

14

Vandring (lågland) (23)

26

30

30

TOTALT (58)

73

87

93
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För att våra ledare ska fortsätta att trivas i rollen och för att rekrytera ytterligare ledare ska
lokalavdelningen:


Hålla regelbundna ledarträffar med information och socialt innehåll inom alla grenar,
och över sektionsgränserna.



Komplettera ledarutrustning, och vara tydliga med att det ingår i uppdrag som ledare
och funktionärer att synas genom att använda profilplagg mm.



Erbjuda hela ledarkåren att delta i fortbildningar.



Vid våra aktiviteter informera deltagare, och föräldrar, om hela friluftsfrämjandets
verksamhet och bjuda in intresserade att genomgå utbildning.



Underlätta våra ledares medverkan i att vidga ledarkåren, genom att ta fram aktuell
information.
2022


Styrelsens ambition i VP och budget är att utbilda ett tiotal ledare i de olika
grenarna. Vi är medvetna om att behovet är större, men att rekrytering av
kandidater inte är lätt.



Lokalavdelningens ledare ska erbjudas deltagande i följande fortbildningar:
o

HLR för samtliga ledare

o

Styrelseutbildning mm för förtroendevalda stärker det organisatoriska
ledarskapet
Vi propagerar för att alla ledare löpande följer de digitala utbildningarna inom

o

Friluftsakademin


Styrelsen utser en samordnare för ledarutveckling och fortbildning, med uppgift
att forma en långsiktig gemensam plan. Samordnaren får också i uppgift att
arrangera träffar under 2022.

2.4 Kajak
Kvällspaddingar på hemmaplan är fortsatt basen, tillsammans med turer i kustbandet.
Alternativ samt inriktning på deltagarnivå och grupp ska vara tydligare vid utlysning. Under
treårsperioden bör vi även erbjuda kurser för medlemmar, och fortbildning för
ledargruppen. Ambitionen är att nå ca 60 nya paddlare under treårsperioden, varav hälften
återkommer regelbundet
Från ett minimalt antal ledare där vi bara hjälpligt kan genomföra ett program, och därmed
inte med säkerhet och framförhållning kan annonsera aktiviteterna behöver vi öka den
grupp som kan ta del i vår verksamhet, såväl ledare som deltagare.
Verksamheten bygger på kunskap, och genom fortbildning av ledare och deltagare. Vi gör
därför turer med teman, olika inriktning och ambitionsnivåer och det ska därför finnas en
modell för innehållet i en tur, med tanke på kvalitet, säkerhet, mervärden etc
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2022


Kvällspaddling på hemmavatten under säsong



Nybörjarturer och turer med tema som komplement till kvällspaddlingen



Två turer i havsbandet, utöver hemmapaddlandet



Samverkan med Lysekil och Munkedal om bassängträning, säkerhet, teknik mm



Våra ledare fortbildas vid egna aktiviteter och gemensamma resor



Kajakflotta och utrustning ska förnyas

2.5 Kanadensare
Det finns en möjlighet till utveckling genom att i första hand bygga på kompetens och
intresse inom barn- och familjeverksamheten. Det kan även finnas anledning att då
arrangera aktiviteter tillsammans med kajakverksamheten.
2022


Vi ökar kompetensen för 1-2 nuvarande barnledare genom kompletterande
utbildning som kanadensarledare

2.6 Långfärdsskridsko
Långfärdsskridskoåkning är en av våra paradgrenar. Vid kyliga perioder har vi fina isar på
sjöarna på Herrestadsfjället och i övriga omgivningar – och inte alltför långt till Kynnefjäll,
Norra Bohuslän och Värmland. Fyra personer tar tillsammans hand om de grenansvariga
uppgifterna.
En gemensam strävan är att det ska växa fram en verksamhet med turer för fler
ambitionsnivåer och fler aktiva åkare.
Under perioden ska vi forma ett fungerande nytt grenledarskap, erbjuda ett varierat utbud
av turer för åkare med olika kunskapsnivå, rekrytera trygga och aktiva ledare som skapar
långsiktig stabilitetbehovet, samt erbjuda fortbildning och utveckling för ledare och aktiva.
2022


Introduktionskurser för nya åkare



Prova-på-åkning vid stabil is



Plurrövning/säkerhetsövning



Turåkning när is finns
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2.7 Mountainbike
Aktiviteter på cykel kan dels vara en del av familjeverksamheten, dels ett eget spår med
olika målgrupper. Under treårsperioden ska Uddevalla lokalavdelning bygga upp en egen,
stadig verksamhet. Våra tre utbildade MTB-ledare ges ett uppdrag att forma verksamheten.
2022


3-5 aktiviteter per termin planeras och annonseras utöver cykelturer i
familjegrupperna.

2.8 Skogsmulle och skogens värld
”Skogsmulle och skogens värld” är en verksamhet för de yngre barnen: Öppna Skogsgläntan (0-2
år), Skogsknopp (2-3 år), Skogsknytte (3-4 år), Skogsmulle (5-7 år), Familjemulle, och
Skridskoskola.

I åldrarna 0-7 år möter vi barnen för första gången. Det är viktigt att fånga upp intresset
hos barn och föräldrar, så att det blir ett tidigt positivt möte, där hela familjen väljer att
stanna kvar och vara aktiva. Då finns större chanser att de även deltar i annan verksamhet.
De grupper vi kan skapa bygger på en kontinuerlig kö, och möjligheterna att erbjuda
föräldrar eller far- och morföräldrar ett ledarskap.
Vi ska under perioden skapa nya grupper där åldersstrukturen är lämplig, och se över
möjligheterna att växa i vår verksamhet. Grenlederiet ska fortsatt utvecklas så att
verksamhet och administration inte är betungande. Se även ”Vildmarksäventyr
2022


Fortsätta befintliga gruppers verksamhet



Skollovsaktiviteter mm

2.9 Vandring (lågland)
Vandringslederna på Herrestadsfjället lockar till Vandrasöndag och vandringar med teman,
på andra platser etc kan utvecklas.
Under perioden ska VandraSöndag vara en stadig grundverksamhet på Herrestadsfjällets
leder. Ett utökat utbud av andra vandringar vidgar vårt utbud. Tillsamman skapar det en
kontinuerlig och tydligare organiserad vandringsverksamhet.
Vi ser möjligheter till ett utökat utbud av andra vandringar utöver grundverksamheten, med
t ex temavandringar, motionsvandringar, kulturvandringar, matlagning i naturen vid ca fem
tillfällen under ett år.
Våra äventyr ska beskrivas tydligt i Äventyrshanteraren, med svårighetsgrad och
information om terrängen, samtidigt som texten skall vara enhetlig och lockande.
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Vi vill växa med nya grupper typ VandraLätt i integrationssyfte.
Samordnad planering och ledarutveckling sker mellan Vardagsvandrarna och övriga
vandringar.
2022


Hålla VandraSöndag året runt.



Fem Temavandringar eller vandringar med andra mål.



Prov med tydligare mallar för våra äventyr



Prov med riktade vandringar till utvalda grupper.



Bevaka andra lokalföreningars vandringar för och ta med våra medlemmar till
deras äventyr.



Lokal utbildning, information och planering för ledare 4 ggr/år

2.10 Vardagsvandrarna
En av våra starka grenar, med ca 60 äventyr under året. Starkt socialt värde och en stabil
organisation. Fortsatt fokus på vår målbild men hela tiden med öppenhet för hur samhälle
och intresse förändras. Med nya medlemmar tar vi till oss nya idéer och får nya verktyg.
Samordnad planering och ledarutveckling sker mellan Vardagsvandrarna och övriga
vandringar.

Under perioden ska vi


genomföra tre vandringar per vecka under april och maj samt september och oktober



bibehålla tre ambitionsnivåer



o

onsdagar 7–9 km och lite högre tempo

o

måndagar 3–5 kom och lite lägre tempo

o

torsdagar anpassas efter deltagarnas möjligheter och önskemål

ha tydligare definitioner på svårighetsgrad, genomföra säkerhetsplan för varje vandring
och trygga att både ledare och hjälpledare kan vandringen.

2022


Att fortsätta bibehålla vandringarna med de förutsättningar som råder.



genomföra fyra vandringar utöver plan med specialtema



Ledarvård, till exempel besök på Stora Kornö



Kontinuerliga träffar med t ex genomgång av vår hemsida så att vi kan vår
verksamhet och kan ge bra info till våra ledare.
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2.11 Vildmarksäventyr
”Vildmarksäventyr” är Friluftsfrämjandets verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna:
Strövare (7–8 år), Frilufsarna (9–13 år cirka), TVM Äventyrsgrupper (cirka 14–25 år) och
Äventyrliga familjen. 

För att behålla de äldre barnen krävs aktiva utmaningar. De senaste åren har vi sett en
ökning av dessa åldrar och satsar nu på flera nya ledare.
De närmaste åren ska vi öppna för de äldsta barnen att lite mer på egen hand kunna vara
med – både i grupper, och i aktiviteter tillsammans med andra lokalavdelningar.
2022


Fortsätta befintliga gruppers verksamhet



Starta minst en ny grupp



Skollovsaktiviteter mm



Ambitionen är att arrangera ett läger som Munkalufsen, med erfarenheterna från
2021 års lufsarläger.

2.12 Stugorna och lederna
Västkuststiftelsen är huvudman för Bohusleden, och genom avtal med Uddevalla kommun
har vår lokalavdelning ett underhållsavdrag för leden i vårt närområde.
För våra egna lokala leder planeras fortsatt utbyte och komplettering av spänger,
uppmärkning och skyltning. Viss justering av ledsträckningar är också nödvändig. Även
dessa förvaltas inom ramen för avtal med Uddevalla kommun.
Såväl stugorna som vandringslederna förutsätter en långsiktig planering. Ett antal insatser
för perioden 2022-24 är listade för såväl leder som för stugorna. Prioritering görs löpande
av stugvärdar och styrelse inom ramen för budget och arbetsplan.
Under perioden ska följande insatser genomföras, utöver löpande underhåll:
Hällerstugan
Renovering av kök. Slyröjning i slänten mot sjön. Nya bänkar vid grillplatsen
Ålslån
Målning av vedbod och toalettbyggnad. Slyröjning, laga murar.
Kölnestugan
Stugan är i behov av en ordentlig renovering, både utvändigt och invändigt. Byte av panel,
vindskivor, hängrännor mm samt målning. Nya bänkar. Golv och inredning inne ses över.
Kärrestugan
Målning hus och vedbod. Övrigt underhåll av byggnad. Flaggstången ses över och målas.
Krokestugan
Stockar nertill på sjösidan samt ena gaveln ses över.
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3. Mer utomhuspedagogik i förskolor och skolor
Inom vårt geografiska område är Friluftsfrämjandet aktivt i följande förskolor och skolor:
•

Lancasters förskola, Uddevalla

Friluftsfrämjandet Uddevalla söker ett gott samarbete mellan lokalavdelningen samt de
förskolor/skolor som finns inom lokalavdelningens område, genom att informera om
Friluftsfrämjandets verksamhet och hålla kontakt med pedagogerna.
3.1 Prioriteringar 2022–2024
Vi ska verka för att fler förskolor och skolor i Uddevalla väljer att bli del av
Friluftsfrämjandets verksamhet för mer utomhuspedagogik i förskola och skola (inkl. I Ur
och Skur, Skogsmulle i förskolan, Skogshjältarna), genom att
•

Kontakta förskolor/skolor och informera om möjligheten att bli en del av
Friluftsfrämjandets verksamhet

•

Sprida kostnadsfritt inspirationsmaterial som tas fram av riksorganisationen om
utomhuspedagogik, till pedagoger/lärare på förskolor/skolor inom Uddevalla.

•

Kontakta kommunen och informera om möjligheten att samarbeta med
Friluftsfrämjandet för att främja mer utomhuspedagogik i förskolor och skolor
2022


Fortsatt kontakt med aktiv förskola



Dialog om att underlätta att grupper bibehålls när de lämnar förskolan.



Stimulera föräldrar till barn ii förskolan att engagera sig som ledare.



Samtal med Uddevalla kommun om möjligheter att öppna Skogsmulle i
förskolan i fler förskolor.

4. 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.
4.1 Prioriteringar 2022–2024
Utöver våra egna grupper, och äventyr för medlemmar har Uddevalla lokalavdelning en bra
synlighet på Herrestadsfjället med Stugöppet varje söndag året runt som riktar sig till
allmänheten, med vår Äventyrsdag på Ålslån och andra programdagar i Uddevalla där vi
medverkar.
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Vi bidrar i Uddevalla kommuns integrationsarbete, skollovsprogram och Studiefrämjandets
aktiviteter mm.
Vi deltar i råd och arbetsgrupper med vår kännedom om friluftsliv och folkhälsa, etc.
Friluftsfrämjandet Uddevalla ska 2022–2024


Arbeta mer med redaktionella medier (”press”), i syfte att få lokala/regionala
redaktionella medier att skriva om vår verksamhet.



Arbeta med sociala medier (främst Facebook, Youtube och/eller Instagram), genom
att ha aktiva konton med bilder, texter och filmer från vår verksamhet.



Tydligt profilera våra stugor och leder samt ledare med Friluftsfrämjandets logotyp.



lokalavdelningens alla äventyr/aktiviteter publiceras i Äventyrshanteraren på
Friluftsfrämjandets webbplats, med tydlig och inbjudande information.



information om lokalavdelningens olika äventyr/aktiviteter sprids till medlemmar och
potentiella medlemmar (friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom mail,
nyhetsbrev, sociala medier och lokalmedia.



information om lokalavdelningen på Friluftsfrämjandets webbplats vara komplett och
aktuell.



information om lokalavdelningens förtroendevalda och ledare i medlemsregistret vara
komplett och aktuell.



alla ledare uppmuntras att använda ett blått profilplagg i samband med att de leder
äventyr/aktiviteter.



alla ledare och funktionärer vara varma, öppna och välkomnande mot målgruppen,
samt aktivt sträva efter att äventyr/aktiviteter ska vara roliga, trygga och lärorika, för
alla deltagare.



delta i riksorganisationens kampanjer genom att sprida kampanjmaterial.



öka de aktiva kontakterna med lokalmedia i samband med intressant verksamhet.
2022


Ledarutbildning för utlysning och rapportering i Äventyrshanteraren



En ökad insats för att synas i relevanta sociala media, med tanke på utbud,
målgrupp och budskap.



Medveten medverkan och riktade budskap vid mässor, marknader och
programdagar.

4.2 Opinionsbildning och påverkan
Vi bidrar med vår kunskap som underlag till beslutsfattare för kloka beslut. Vi svarar på
remisser, deltar i nätverk och forum som är relevanta, bedriver opinionsbildning via
redaktionell media, samt bedriver påverkan via direktdialog med beslutsfattare.
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För att främja en samhällsutveckling som gynnar våra prioriteringar ska lokalavdelningen :


Delta i ÖK Idé



Hålla god kontakt med Uddevalla kommuns förvaltningar



Behandla aktuella remisser etc.



stimulera opinionsbildning och påverkan genom att använda Friluftsfrämjandets
Handbok i lokalt påverkansarbete1.

5. Digitalisering
5.1 Prioriteringar 2022–2024
Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen ska 2022–2024 se till att


alla i styrelsen är korrekt registrerade i vårt medlemsregister.



alla i styrelsen har ett Office 365 konto.



Erbjuda videon Förbättra ert samarbete - en kort utbildningsvideo med fokus på
Microsoft Teams.



I rimlig takt öka användningen av de verktyg som ingår i TEAMS

6. Organisation
Årsmötet hålls den 14 mars 2022, i den digitala mötesplattformen TEAMS

6.1 Styrelsen
Styrelsen ska strategiskt leda, driva och utveckla lokalavdelningen. Styrelsen skall verka i
enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar.
Styrelsen ska dessutom utse (utöver de poster som utses av årsmötet) utse ansvar för olika
ansvarsområden och uppdrag.
Ledamöterna i styrelsen erbjuds en utbildning från Studiefrämjandet i hur en styrelse bör
arbeta.
6.2 Valberedningen
Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av lokalavdelningen,
främst genom ansvaret att föreslå ledamöter till styrelsen samt revisorer.

1

https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg-materialbank/marknadsforing/opinionsbildning-och-paverkan/handbok-lokalt-paverkansarbete/
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Ledamöterna i valberedningen erbjuds en utbildning från Studiefrämjandet i hur en
valberedning bör arbeta.
6.3 Administration
Fortsatt arbete med att skapa enklare administrativa rutiner för lokalavdelningen.
6.4 Events/Konferens
Vi ska delta på Gammaldags jultorg och nationaldag mm, temadagar, mässor, tankesmedjor
etc.

7. Finansiering
Lokalavdelningen finansieras av medlemsavgifter, övriga bidrag och gåvor, samt egna
verksamhet.
Lokalavdelningens ekonomi är stabil, men inte tillräckligt stark för en trygg framtida
utveckling inom alla grenar och verksamheter. På sikt behövs med stor sannolikhet insatser
för ökad finansiering. En kontinuerlig översyn pågår under perioden.
2022–2024 vill vi utveckla arbetet med deltagaravgifter, så att deltagaravgifterna täcker
kostnader för t.ex. material, ledarnas utbildning och fortbildning samt profilplagg.
2022


Justering av deltagaravgifter med syfte att skapa en konsekvent och enkel modell
för hela lokalavdelningen.



Översyn av betalformer som swish, central nätbetalning av äventyr etc

8. Externa forum
Friluftsfrämjandet Uddevalla är representerat i externa forum.
ÖK idé

Hans Rengman

Uddevalla kommuns integrationsarbete

Birgitta Wahlberg, Anki Stawreberg

Vi bör bevaka och utöka samarbetet med fler föreningar inom Uddevalla föreningsliv. Det
skapar bredare kontaktnät och nya idéer.
Vi kan också vidga verksamheten genom att erbjuda studiecirklar etc, i samarbete med
Studiefrämjandet.
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