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Sammanställning av förslag till utbildningsaktiviteter 2022-03-05

På ledarträffen 2021-09-11 diskuterade ledarna ett antal punkter varav en av punkterna: Hur ska 
föreningen behålla, utveckla och kunna rekrytera ledare. Diskussionen fördes i fem grupper och ett 
av de förslag som kom fram var önskemål om olika utbildningsinsatser.

På ledarträffen 2022-03-05 redovisades resultatet från träffen ovan om vad som framkommit och  
ledarna fick en sammanställning från den tidigare träffen och ombads att diskutera det tidigare 
förslaget men också att lägga till flera önskemål under rubriken och lägga till under rubriken: 
Tillägg från arbetsgrupperna.

Resultatet från diskussionerna 2021-09-11 resulterade i följande förslag vad utbildningsinsatser:

• Vidareutbildning av ledare
• Ledarträffar i olika former
• Föreläsningar om ledarskap och annat

Till ledarträffen 2022-03-05 lämnades följande förslag till utbildningsinsatser till ledarna för 
vidare diskussioner:

• HLR 
• Säkerhet – krisplan, 1:a hjälpen
• Karta och kompass
• Utrustning för låglandsvandring och fjällvandring
• Skogsföreläsning ”Granskogsfolk”

I gruppvisa diskussioner kom följande önskemål fram under rubriken ”Tillägg från 
arbetsgrupperna”:

• Lära sig om blommor och svampar
• Överlevnad, vatten, ätliga växter, se tecken i naturen, matlagning/eld
• Cykelvård
• Föreläsning om ledarskap
• Tips för bra utflyktsmål
• Äventyrshanteraren – utbildning
• Utveckla befintliga aktiviteter
• Intressant föreläsare till nästa årsmöte – föredrag om äventyr

När det gäller förslaget, som ”låg på bordet” var utbildning i HLR och säkerhet det mest 
efterfrågade. Inom HLR efterfrågade några grupper även inriktningen mot barn. Som nr 3 och 4 
kom karta och kompass och utrustning. Efter det var det spridda skurar.

Från ”Tillägg från arbetsgrupperna” kom åsikter fram om ett intresse för överlevnadskunskap i 
vilket skulle ingå kunskap om växter och svampar, ätliga såväl som inte ätliga,  vatten i naturen, 
kunna avläsa tecken i naturen, göra upp eld, laga mat i naturen mm.

Cykelvård – tips från Maria (MTB) – kom också fram och borde väl vara lätt att ordna tex på 
Främjardagen.



Andra föreslagna aktiviteter under rubriken var: Exempel på bra utflyktsmål, utveckling av 
befintliga aktiviteter, utbildning i äventyrshanterarens möjligheter mfl.

Mitt förslag är att vi upprättar en utvecklingsplan kombinerad med en tidsplan för utbildning i   
HRL och säkerhet och  genomför utbildningarna i september 2022. Lars Gu är villig att genomföra 
dem. Målgruppen är ledarna, som bjuds in i mindre grupper så att alla ges  möjlighet att prova på.

Senare på hösten 2022 bjuder vi in ledargruppen till diskussioner, grenvis, om bra utflyktsmål, hur  
befintliga aktiviteter kan utvecklas och hur Äventyrshanteraren kan användas för att dokumentera 
genomförda aktiviteter och planer på nya aktiviteter – allt för att göra verktyget lätt att använda.

Sammanfattning

Utbildning i HLR och säkerhet prioriteras högst av deltagarna. Jag tycker att vi också under den 
rubriken ska lyfta upp vår försäkring och hur försäkringen används vid behov.

Genomförs oktober/ november 2022

Utbildning i överlevnad efterfrågades också. Här engageras en bra föreläsare och aktiviteten skulle 
kunna genomföras i början av 2023.

Genomförs november/december 2022.

Resten av föreslagna utbildningsaktiviteter var: bra utflyktsmål, utveckling av befintliga aktiviteter, 
nyttjandet av äventyrshanteraren, kan  kombineras och läggas på en ledarträff.

Genomförs våren 2023.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att utbildning i Äventyrshanteraren ska ska prioriteras i första hand
 och genomföras maj/juni  2022 på vardagskvällar. 

Därefter genomförs följande utbildningar i tur och ordning:

• HLR och säkerhet oktober/november 2022 på vardagskvällar vid tre tillfällen, ca 12 
pers/gång; Civilförsvaret/Lars Gu är tänkbara utbildare

• Överlevnad: I början av 2023

• Bra utflyktsmål, utveckling av befintliga aktiviteter mfl under våren 2023.
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