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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Genom att göra friluftsliv tillsammans, gör vi en viktig insats inte bara för oss själva, utan för alla som vi delar
det med, och alla som blir inspirerade att ta steget själva.
2021 blev ytterligare ett år av restriktioner, påfrestningar för många, utmaningar och anpassningar. Men också
ett fortsatt intresse och behov av friluftsliv och natur, både på egen hand och ledarlett i grupp.
Friluftsliv blev i mångt och mycket det enda som alla kunde bedriva utan att bidra till smittspridning. Det var
plötsligt väldigt många fler än vanligt ute på stigarna runt om i våra naturområden! Efterfrågan på vissa av
våra verksamheter var stor.
Vandring är på gång i Västerort och vi ser en tillväxt i våra yngre barngrupper.
Vi fick även i år tyvärr ställa in vår årliga Familjedag i maj och men kunde glädjande genomföra vår
uppskattade Kul i Skogen dagen i september, med bara en del mindre anpassningar och backklättringen var
tillbaka!
Våra ledare och pedagoger på I Ur och Skur förskolorna fick återigen dra ett tungt lass och kämpa hela året
trots att ju utomhusvistelse som är deras vardag är bra och positivt. ”Vanliga” förskolor har fått fortsätta ”lära”
sig mer om utomhuspedagogik.
Demokrati och organisation digitaliserades och Stämmor, möten, ledarträffar, fortbildningar hölls digitalt
under året. Även om vi ju gärna vill ses, ha kul och utbyta erfarenheter så var dessa omställningar i huvudsak
positiva. Möjliggjorde tillgång och deltagande från hela landet. Man kan delta från där man är. Vi lär känna fler
och med detta tydliggör ”Ett Friluftsfrämjande”

Genom att vara medlem och deltagare, att vara ledare och skapa aktiviteter, att vara förtroendevald och
driva vår lokalavdelning, genom allas vårt engagemang så är jag säker på att vi tillsammans bidrar till ett
bättre, friskare Sverige!
Stort Tack för 2021
Anna Åkerlund Ordförande Friluftsfrämjandet Västerort
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med nu 108 371 medlemmar och 7500
ideella ledare, varav 1899 medlemmar och ca 95 ledare är medlemmar i vår lokalavdelning. Vårt fokus sedan
starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom Friluftsfrämjandet,
men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör
kärnan i vår verksamhet.
I vår lokalavdelning ligger huvudfokus på Barn- och ungdomsverksamhet; både i Fria grupper och i vår stora
förskoleverksamhet I Ur och Skur. Vi har ett brett spann i vår Fria verksamhet; från de allra minsta i Öppna
Skogsgläntan och Knopp, sen via Knytte, Mulle, Strövare, Frilufsare och ända upp till TVM.
Dessa grupper leds av föräldrar som ställer upp ideellt som ledare och hjälpledare.
Under 2021 fick vi till slut en riktig skjuts och tillväxt på vår vandringssektion. Flera ledare utbildade och många
olika vandringar som erbjudits våra medlemmar; fortsatt med de populära AW-Vandringarna, provade på
svamp och örtvandringar, morgonvandringar, meditativa, slottsvandring och historiska.
Vi kunde även 2021 fortsatte vi med vår härliga Skridskoskola i Grimsta ishall. Detta gör att vi kan erbjuda
barnverksamhet i stort sett året runt. Vandring, Naturparkour och klättring har vi också som lite nyare grenar,
som vi önskar tillväxt i.
Läs mera under respektive verksamhetsgren längre ner.
Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet under 2021 skapat minst 83 aktiviteter och genomfört minst 9234
aktivitetstimmar. Det är vad vi kan mäta av det som registreras via aktiviteshanteraren på vår hemsida.
Utvärdering av 2021 års mål:
•

Vi är fortsatt stolta över att vi har så fin barnverksamhet, både att vi har så många I Ur och Skur-enheter och att vi
har fria barngrupper från knopp till TVM och vi fortsätter att satsa på detta.

•

Har fått igång bra driv och engagemang i vandrings och vuxenverksamhet.

•

Vi vill få fler medlemmar till vår förening och vi ökar medlemsantalet stadigt. – Vi växer ändå, men satsar mest på
att faktiskt också nå och aktivera våra befintliga medlemmar

•

Våra årliga LA aktiviteter påverkades av under våren av restriktioner med inställd Familjedag och Städdag, men
kunde under hösten arrangera Kul i Skogen Dag och mörkervandring.

•

Vi bygger ett starkare kontaktnät mellan föräldrarna till barn i I Ur och Skur-verksamhet och lokalavdelningen.
Genom att Förskolerektorerna informerar om FF och att information finns på Hemsidan, samt besöker förskolorna
på föräldramöten

•
•

Påbörjat arbete med styrelsens ansvar, roller, aktiviteter. Fortsatt och löpande arbete
Vi har påbörjat arbete med ledarhantering, ledarvård, bli fler ledare och behålla de vi har. Fortsätter kommande
år
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FÖRSKOLEVERKSAMHET – I UR OCH SKUR
I Västerort är vi stolta över våra 9 fina I Ur och Skur förskolor:
I Ur och Skur Mullelyan, Bromma
I Ur och Skur Vindivil, Hässelby
I Ur och Skur Täppan, Bromma
I Ur och Skur Västanvind, Bromma
I Ur och Skur Havskatten, Bromma
I Ur och Skur Blåsippsbacken, Vällingby
I Ur och Skur Trollsländan, Annedal
I Ur och Skur Ellas Små Gryn, Vällingby
I Ur och Skur Musketören, Hoppetossa, Bromma
För adresser och kontaktuppgifter:
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/vasterort/iurochskur/
Kort rapport från I UR OCH SKURS
I april skulle Västerorts nätverk ha en obligatorisk träff för alla pedagoger som arbetar på I Ur och Skurs
förskolor, men den på grund av Corona så ställdes den in. Även så den årligen gemensamma städdagen i
Judarskogen.

BARN – FRILUFTSÄVENTYR
Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och skogens värld,
vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år.
Friluftsfrämjandet har nu knappt 40 000 barnmedlemmar varav 691 barn finns i vår lokalavdelning.
Friluftsfrämjandet har en viktig uppgift att erbjuda barn- och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Genom att
hjälpa unga att upptäcka glädjen av att vistas i naturen kan vi skapa ett starkt förhållande till natur och
friluftsliv. Vi ser också att våra aktiviteter är en viktig inkörsport till ett livslångt medlemskap och engagemang
för naturen och friluftslivet. Vi möter barn och ungdomar både på fritiden, i fritidsverksamhet och i
skolan/förskolan.
VI har under året haft Öppna Skogsgläntan under våren. Blev dock tyvärr ingen under hösten, pga. av
ledarbrist. En Knoppgrupp körde både vår och höst. Vårens Knyttgrupp upplöstes och blev ledarlös efter
sommaren, men sen på senhösten så fick vi napp på några nya ledaraspiranter så vi körde en minitermin på tre
gånger för att möte behov och låta blivande ledare känna på lite. Samma sak blev det för Mullegruppen.
De två strövargrupperna en med barn födda 2014, och en med barn 2011–2013, lagade mat, testade
äventyrsbanor och fick en bra genomgång av civilförsvaret i Hitta Vilse.
Frilufsargruppen (2008-2010) gjorde en hel del kul under året och fick även till efterlängtad övernattning både i
juni och september.

UNG
Det finns ca 10 000 ungdomsmedlemmar i Friluftsfrämjandet (13–25 år) och ca 600 unga ledare. I vår
Lokalavdelning har vi 208 unga medlemmar och glada att 3 utbildat sig till unga ledare. Hoppas på fler framöver
då just dessa unga ledare är mycket uppskattade i grupperna med barnen
TVM och de äldre unga drabbades nog hårdast under året. Ungdomar över 15 år tilläts inte att delta i idrott,
och aktiviteter i grupp. TVM´s årliga och traditionella Läger och Ting ställdes in under våren.
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Dock eftersommaren så kunde TVM invigningen genomföras. Det var efterlängtat av många. Från Västerort var
det en ungdom som invigdes i år.
Sen blev det också en höstting resa till Skåne och övernattning med spel vid Gömmaren och bak i bakstuga.

NATURPARKOUR
Från slutet på april till början av juni så träffades en liten grupp (4-8 stycken) för att träna Naturparkour vid
ängen och flyttblocken i skogen bakom Åkeshovs Simhall.
En av Västerorts ledare var också med och hjälpte till i en strövargrupp i Järfälla, samt på Huddinges Familjedag
vid Flottsbro. Även på Generation Pep dagar i Rinkebyparklek sp visades Naturparkour upp

KLÄTTRING (INOMHUS)
Ingen aktivitet för detta under 2021

BARNSKRIDSKO (SKRINNA)
Ledare Natalija Saviceva, med stöd av Dmitri, Linnea, Alina Holmsten, Edwin Östlund samt Anna Berglind
Tack Stockholms idrottsförvaltnings för att vi får nyttja tider i Grimsta ishall.
Två grupper kör på isen; nybörjare och fortsättning.

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Västerskrinnarna är ett samarbete mellan Mälaröarnas och Västerorts Lokalavdelningar.
Senaste åren är Grenledare och aktiva ledare tillhörande Mälaröarna, så nedan text är från Mälaröarnas
Verksamhetsberättelse:
Allmän inriktning
Långfärdsskridskoverksamheten erbjuder medlemmar och andra intresserade skridskoåkning på sjöis i vårt
närområde och när det finns tillfällen även på alternativa sjöar och i skärgården. Vi har också som mål att
erbjuda skridskokurs som innehåller både teori och praktik. Vi ska också fortsätta samarbetet med Västerorts
lokalavdelning under namnet Västerskrinnarna (FFVSK).
Form och volym
Under 2021 rapporterades 10 turer isspaning, annan och en utlyst tur för grupp IV och V. Antalet deltagare på
turerna var totalt 53st som åkt 110 km.
Övriga aktiviteter:
• Genomgång av säkerhet för ledarna vid Tranholmen den 20/2 - 21
• Genomgång av ”Isvett ” för Mälarscouterna vid Kyrksjön i Bromma 25/1 -21
• Tre ledare deltog i en Teamskurs anordnad av FF Sollefteå 18 och 19/1 -21
• 8 Ledare deltog i en av Regionen anordnad digital utbildning om 112 Räddningssystemet 13/1 -21
• En person gick ledarutbildning steg 1
• Två ledarmöten ett på Zoom 14/1 - 21 och det andra i SOK stugan
• Hösten 2021 byte av grenledare Margareta Thorhagen och Gösta Norrgård lämnade över uppdraget
till Therese Rosén
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Innehåll och kvalitet
Ännu en säsong där isarna under januari till februari var för osäkra för att ta ut grupper på. Det blev därför
under den tiden inga ordnade turer för våra medlemmar. I november kom kylan och isarna frös till. En
”Avrostningstur” för grupperna IV och V genomfördes på Valloxen i Knivsta 5/12 -21.
Alla turer utlyses och rapporteras på https://ffvsk.skridsko.net. Samma dag som en tur rapporterats kan den
läsas av alla som har behörighet till https://ffvsk.skridsko.net. I alla färdrapporter finns både bilder och
färdspår
inlagt.
Ledare under det gångna året: Margareta Thorhagen, Gösta Norrgård, C-G Franzén, Göran Lindgren, Monika
Wedengren, Therese Rosén, Jan Nordin, Per-Erik Olsson, Pär Sörme, Johan Swedbrink,
samt ledare under utbildning Anna af Ugglas, Roland Wijkniet och Lars Lindberg.
Övrigt
• Vi har fortsatt vårt samarbete med skridskoledarna i Västerorts lokalavdelning.
• Turerna utlystes på www.skridsko.net/ffvsk .
Grenledare Margareta Thorhagen och Therese Rosén.

VANDRING LÅGLAND – AW PROMENADER – FRISKVÅRDSGUIDE – TEMA
Grenledare: Maria Hellström
Vandring lågland är en vardags- och helgverksamhet, oftast dagsturer men också med övernattning.
Vandringsgrenen erbjuder otaliga variationer på inriktningar och teman såsom: barnvagnsvandring, vandring
med meditation, veckodagsvandringar etc.
I vår Lokalavdelning har vi 240 medlemmar som markerat intresse för Vandring. Detta var ett av målen vi satte
upp redan för 2018 och fortsatt under 2019 /2021 att jobba med att tillgodose detta medlemsintresse och
kunna erbjuda vandrings aktiviteter i Västerort.
Känns som vi nu under 2021 har lyckats. Vi har flera utbildade låglandsledare, samt även andra utbildade
ledare som kör kortade vandringar i närområdet.
Lite samlad statistik från Våren:

Vi brukar också i komplement till våra egna ledarledda vandringar länka och tipsa på vår FB sida om
Naturskyddsföreningens och Stockholms Naturguiders trevliga vandringar. Speciellt när de är i ”våra” skogar.
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VÅRA NATUROMRÅDEN OCH NÄRMILJÖ
Västerorts Lokalavdelning har ingen egen stuga som gemensam samlingspunkt, utan våra olika grupper
utnyttjar aktivt de fina naturområdena i vi har i vår närmiljö;
Grimsta Naturreservat; http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Naturreservat-iStockholmsstad1/Grimsta-naturreservat/
Judarns Naturreservat; http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Naturreservat-iStockholmsstad1/Judarsskogens-naturreservat/
Kyrksjölötens naturreservat; http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/NaturreservatiStockholms-stad1/Kyrksjoloten/
De yngre barngrupperna har sin egen, bestämda plats i skogen, som de valt själva. Grupperna med lite äldre
barn försöker vara lite mera rörliga och upptäcka nytt både i närområdet och lite längre bort
Vi besöker gärna också Kyrkhamn, Sandvik; Hansta Naturreservat, Ursvik, samt Mälaröarnas fina natur.

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, ge dem möjlighet att utvecklas och
uppmuntra dem stanna i organisationen.
Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 2018. Vi har därmed en
mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller etnisk och kulturell mångfald, samt att alltför få barn
fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi vill underlätta nyrekrytering av både ledare, kursledare och
förtroendevalda.
Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningens 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.

Ledare i Västerort
Vi har 65 ledare inom I Ur och Skur i Västerort, fördelade på de 9 Förskolorna. Inom Fria grupper är vi ca 30
ledare och har under 2021 utbildat och fortbildat 13 ledare/ledarkompetenser.
Utbildning/fortbildning/ledarträffar
I Västerort värnar vi om våra ledares kompetens och utbildning. Eftersom aktiva kompetenta och inspirerade
ledare är kärnan i vår verksamhet och vi har våra ekonomiska förutsättningar så står vi för ledarnas
grundutbildning. Vi ser gärna också att ledarna kontinuerligt fortbildar sig. Vi uppmuntrar och stöttar att delta
på nätverksträffar och regionens ledarträffar.

Under året så blev det dock ändå tyvärr inte några större ledarträffar. Vi vill gärna kunna samla alla någon
gång och känna att vi är ett stort härligt gäng och skapa, bygga vidare på en bra ”vi i- Västerort”-Känsla
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Dock hade vi både under våren och även under hösten 4 tillfällen med Första Hjälpen Barn för våra ledare i
skogarna i Västerort.
Det finns nu också mycket bra digitala utbildningar hos Friluftsfrämjandet som vi uppmanar våra ledare att gå,
förutom att regelbundet repetera Värdegrundsutbildningen; Anpassat ledarskap, Allergisäkra äventyr, Äventyr
på barns villkorAlla ledare som har relation till barn visar också upp ett begränsat registerutdrag från polisen

Ledarutrustning och kläder
Vi vill och uppmuntrar våra ledare att bära profilkläder när man representerar FF och det ska synas.
Under 2021 beslutade vi och inskaffade en LA gemensamledarjack. Det är en blå skaljacka från Engelsons som
vi trycker Friluftsfrämjande och Västerort på. Alla utbildade ledare får ha denna så länge de är aktiva ledare.

Alla ska också få ett Första Hjälpen, Buff och Mössa.
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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 framförallt 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.
Antal medlemmar per 30/9 – 2021, fördelade per kön och ålderskategori

Våra medlemmar bor/kommer från (förra årets siffror i parentes)
Bromma
57% (55%)
Hässelby
14% (19%)
Vällingby
18% (16%)
Spånga
2% (2%)
Övriga kommuner, orter 9% (8%)
Västerorts Lokalavdelning är också med sitt medlemsantal en av de 10 största i hela Sverige! Ligger på 9:e plats.
(per 30/9–2021). Vi är naturligtvis glada över att så många i vårt upptagningsområde vill vara medlemmar i
Friluftsfrämjandet. Som medlem har du ju tillgång till alla aktiviteter/äventyr vart helst du vill.
Det vi vet och fortsatt känner är ju dock att vårt verksamhets utbud och registrerade aktivitetstimmar inte
bemöter detta höga medlemstal. Vi hade satt som lite mera långsiktigt mål att nå ut till fler, få fler ledare,
starta upp fler grupper i befintlig verksamhet, nya aktiviteter som kan passa/locka våra medlemmar.
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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. Vi kommunicerar i följande kanaler:
Vår egen plats på friluftsframjandet.se; www.friluftsframjandet.se/vasterort/
Vi har under 2021 jobbat med att få till en mera och bättre uppdaterad Hemsida, detta fortsätter under 2022.
Ett till viktigt mål är att få alla ledare att lägga upp sina aktiviteter. Det är så vår Verksamhet syns och lockar
nya deltagare, och även nya ledare.
Vår lokalavdelnings egen Facebooksida; https://www.facebook.com/friluftsframjandet.vasterort
Här på Facebook har vi varit mera aktiva i år och länkat vidare intressanta ämnen, tips, artiklar från
friluftsfrämjandet samt även tips på aktiviteter i vårt närområde. Detta har resulterat i att vi nu har
712 (668 förra året) följare.
Öppna Skogsgläntans egen Facebookgrupp som har hela 308 (302 förra året) medlemmar;
https://www.facebook.com/groups/959137647495924/

Från att under 2020 öppnat upp ett Instagramkonto för Västerort, så har vi nu lyckats få till 81 inlägg och 104
följare: www.instagram.com/friluftsframjandet_vasterort/började
Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för stimulans av
miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering och
verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrätten är en
förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. Den är också avgörande
när det gäller allas tillgänglighet till naturen.

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.
Vid årsmötet 11 mars 2021, deltog 14 medlemmar (inklusive styrelsen) Vi har ambition och önskan att öka
detta deltagande. Vi gör så gott vi kan och har under de senaste åren bjudit in inspirerande gästföreläsare till
våra årsmöten, med avsikt att locka dit flera till mötet. 2021 genomförde vi vårt första digitala årsmöte i
lokalavdelningen. Det gick bra, och smidigt.

Det här året har varit ett omställnings och anpassningens år. Alla stämmor och större möten har i år
genomförts digitalt. Det har fungerat mycket bra och möjliggjort ett större, vidare deltagande.
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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.
I Västerort har vi sedan årsmötet 2021 varit konstituerade enligt nedan. Under året har vi genomfört 10
styrelsemöten.
STYRELSEN
Ordförande

Anna Åkerlund

Kassör

Anna Hartl

Sekreterare

Jonas Hagström

Ledamot

Susanna Holmsten
Marie Björs

Suppleant

Natalija Saviceva

GRENLEDARE OCH LEDARE OCH ANDRA VIKTIGA ROLLER
Marie Björs

Ansvarig kontakt mot I Ur och Skur

Anna Åkerlund, Susanna Holmsten

Ansvarig kontakt mot Fria Grupper ledare

Susanna Holmsten

Webbansvarig

Anna Olofsson, Cia Bygden

Revisor, Revisorssuppleant

Per-Anders Persson, Carina Andersson

Valberedning

Bengt Gustafsson

Ekonomisk administration och Bokföring

Skogsmulle och skogens värld

Grenledare: Anna Åkerlund (söker en ersättare)
Ledare: Mathilda Eriksson Rafi, Amelie Amelie Rother-Schirren,
Josefine Kolm, Anna Åkerlund, Jonas Rafi (Öppna Skogsgläntan),
Petra Rosenius (ÖS), Edit Paul (ÖS),
Hjälpledare: Therese, Linda, Hanna, Linn Uggerud
Pausat/slutat: Jenny Wallen (flyttade till Enköping i augusti),
Rebecca Törnqvist (flyttade till Norrköping i juli)
Erika Grehn (bytt till vandring), Anna Berglind (bytt till Skrinna)
Carl Påhlsson (HL)

Vildmarksäventyr

Grenledare: Anna Åkerlund (söker en ersättare)
Ledare: Anna Olofsson, Elin Arnesson, Erik Arvline (HL), Jens
Edström, Claes Robertsson (HL), Anna Åkerlund, Susanna
Ahlfors, Alina Holmsten, Linnea Holmsten, Edwin Östlund
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Pausat/slutat: Christoffer Börefeldt, Felicia Wibe, Ulf
Landberger, Petri Gabrielsson,

Vandringssektionen

Grenledare: Maria Hellström
Ledare låglandsvandring: Maria Hellström, Anna Kretz, Jonas
Hagström, Magnus Hammarberg, Malin Vogel Svenberg, Anna
Svensson
Ledare AW och ”Må Bra”: Susanna Holmsten, Natalija Saviceva,
Anna Åkerlund, Erika Grehn
Ledare Fjäll (under utbildning): Susanna Holmsten

Pausat/slutat: Anna K Nyström, Anna Belec Lutz
Skridskor; Skrinna

Grenledare: Natalija Saviceva
Ledare: Natalija Saviceva, Dima Saviceva, Edwin Östlund, Linnea
Holmsten, Anna Berglind, Anna Åkerlund

Övriga ledare

Naturparkour: Natalija Saviceva, Anna Åkerlund, Erika Grehn,
Edwin Östlund, Linnea Holmsten

Längdskidor: Anna Åkerlund, Linn Malm
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EKONOMI
Lokalavdelningen har god ekonomi och tillgångar i form av pengar på bankkonton. Det finns således mycket
goda förutsättningar att lägga pengar på ledarutbildningar eller andra aktivitetsstödjande kostnader under
kommande år.
Intäkter
Medlemsavgifter. Då vi har många medlemmar i Västerort, så får vi en ganska stor medlemspeng. Det är
denna som gör att vi fortsatt kan hålla relativt låga terminsavgifter i våra grupper/aktiviteter och även
möjlighet att finansiera ledarutbildningar, och lite extra medlemsaktiviteter/föreläsningar.
Deltagaravgifter (terminsavgift eller engångs per aktivitet) är till för att möjliggöra en viss budget till grupperna
och aktivitetsutövarna, mat, ved, och andra omkostnader för träffarna. Överskottet går till att finansiera
ledarutbildning och ledarmaterial
Fler och fler grupper nyttjar nu funktionen med Webbetalning. Deltagarna betalar då direkt vid anmälan med
kort. Pengarna går via Rikskontoret och skickas veckovis tillbaka till Lokalavdelningens konto som
Deltagaravgifter. Ledaren slipper kontrollera och påminna om deltagarnas betalning, samt slipper hantera en
kassa som vid årets slut ska redovisas tillbaka till LA. Vi ev. utgifter för verksamheten, så erhålls ersättning
tillbaka mot inskickade kvitton till kassören. Det är dock nu i början upp till varje grupp att välja om man vill
nyttja detta, eller köra på som tidigare. Framöver tror vi att vi går mot denna hantering i större utsträckning.
Utgifter
Lokalavdelningen har inga fasta utgifter som löner eller kansli/stughyror, utöver ett Shurgaardförråd. Förrådet
skaffades redan under 2016 för att ha en gemensam plats att förvara lokalavdelningens inventarier. Det är bra
och smidigt att komma åt för alla som behöver hämta /låna material
De större utgiftsposterna är löpande administration, bokföring, styrelseomkostnader, ledarvård, material och
framför allt utbildningar.
I år har vi en ledare under den gedigna fjäll-ledarutbildningen utbildat 5 vandringsledare, 2 längdskidledare, 2
barnledare, samt fortbildat 2 inom anpassat ledarskap och 21 inom Första Hjälpen!
Vi har köpt in fler stormkök och två kaffekittlar att kunna användas av våra ledare.
Avgiftsstrukturen för våra fria barngrupper är fortsatt 250–450 kr/barn och termin. Ledarbarn är helt
avgiftsfria för att ytterligare premiera våra ideella ledare. Öppna skogsgläntan är fortsatt avgiftsfri, då vi ser
detta som en viktig kanal att visa upp oss samt att fånga in och intresserade medlemmar och kommande
ledare till fortsatt barnverksamhet.
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RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
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Avslutningsvis vill styrelsen återigen tacka alla ledare och övriga funktionärer för era insatser under 2021!
Vi vill även rikta ett extra stort tack till Bengt Gustafsson som har hjälpt oss med de löpande ekonomisysslorna.
Tack också till våra medlemmar för att ni deltar, gillar och finns där för oss. Utan er – Inget Friluftsfrämjande

Styrelsen för Västerort lokalavdelning, mars 2022

Anna Åkerlund, Ordförande

Marie Björs, vice ordförande

Jonas Hagström, Sekreterare

Anna Hartl, kassör

Susanna Holmsten, ledamot

Natalija Saviceva, Suppleant
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