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Styrelseuppdrag 
Styrelsen ska genomföra och utveckla den lokala verksamheten och verka för 
Friluftsfrämjandets vision och mål. För verksamhetsåret 2023 planerar styrelsen att ha en 
verksamhetskonferens när nya styrelsen utsetts på årsmötet och där ta fram en mer 
detaljerad verksamhetsplan.  
Nuvarande styrelse lägger fram en övergripande verksamhetsplan där riktlinjer dras fram 
och presenteras på årsmötet.  
Nedan presenteras de områden som lokalavdelningen vill fokusera på för att kunna 
genomföra och utveckla den målinriktade verksamhet för barn och ungdom, de 
medlemsarrangemang och de allmänna arrangemang som lokalavdelningen har. 
Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att digitalisera lokalavdelningen, främst med 
avseende på dokumenthantering.  
 
Fokusområde: Information/marknadsföring 
Sprida vår verksamhet och få fler deltagare och medlemmar.  
Vi vill: 
-Fortsätta att använda sociala mediaplattformar, såsom Facebook och Instagram, för att 
nå ut och sprida information om vår verksamhet och våra öppethållanden i Granåsstugan. 
Vår Facebook-sida har 831 följare idag och vi önskar behålla och/eller öka antal följare. 
-Göra en enkätundersökning för kompetensinventering inom Bålsta lokalavdelning, genom 
att ta fram en enkät på ett styrelsemöte som skickas ut till medlemmarna.  
-Hålla hemsidan uppdaterad och attraktiv med information om vår verksamhet.  
-Komplettera ledarpärmen med rutin för riskbedömning samt sätta upp digital yta så att 
ledare och funktionärer lätt kan nå informationen. 

Vi kommer även aktivt att informera om vår verksamhet på anslagstavlorna vid Granåsen, 
på äldreboenden, biblioteket etc. samt på Håbo kommuns evenemangskalender. Ansvarig 
ska utses för att lägga upp verksamheten på kommunens evenemangskalender.  
 

 
Fokusområde: Ledare/ledarutbildning/funktionärer/medlemmar 
Ledarna är grunden i vår verksamhet. Det är av yttersta vikt att vi lyckas värva fler 
intresserade som vill bli ledare alternativt hjälpledare, för att kunna öka aktiviteterna inom 
de olika verksamhetsgrenarna. Fler aktiviteter skapar förutsättning för fler medlemmar.  
Vårt mål för 2023 är att stödja och utveckla våra befintliga ledare och hjälpledare genom 
att:  
- Aktivt arbeta för att få föräldrar eller personer utan barn i verksamheten att vara 
hjälpledare, för att sedan kanske bli ledare. 
- Grupputskick/värvningsmail till medlemmar, eventuellt tillsammans med 
kompetensutskicket. 
- Ha minst 2 givande ledarträffar, förslagsvis upprepa succén med paddlingsträff.  
- Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan ledare. 
- Erbjuda grund- och vidareutbildning till ledarna, kontinuerlig vidareutbildning minst 
vartannat år. 
- Genomföra en årlig uppdatering av vår ledarpärm. 
- Ta fram arbetssätt för att upprätta säkerhetsplaner  
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Vi planerar att anordna ett julbord (Catering) i slutet av året, där vi bjuder in aktiva ledare 
och funktionärer till trevlig samvaro för att visa vår uppskattning av deras arbete för 
föreningen.  

 
Fokusområde Verksamhet 
Vår huvudsakliga verksamhet är vår barn- och ungdomsverksamhet, som vi planerar att 
genomföra och utveckla. Vårt mål är att alla barngrupper, Skogsknopp, Skogsknytte, 
Skogsmulle, Strövare, Frilufsare ska ha verksamhet under hela året.  

 
Vi planerar att genomföra en Friluftsfrämjardag under året 2023, där vi har ide´om att även 
anordna en bytesmarknad ”lämna en sak, ta en sak”.  

 
Vi vill fortsätta att utveckla vår kanotverksamhet. Nu har vi en permanent lösning för 
förvaring av våra kanoter och släp i HBS, vilket ger större möjlighet till att anordna 
paddlingar för våra medlemmar.  

 
Vi vill åter komma igång med att genomföra vandringar i vandringssektionen.  

 
Vi vill även utöka övrig verksamhet för vuxna, men detta kräver fler ledare.  
En ide är att införa ett aktivitetsprogram för vuxna alt. hela familjen med tex fem aktiviteter 
i år: 
- After Work vid Granåsen tex med en reflexbana för barnen, mat att köpa, tända grillar 
- Utefys  
- Fågelskådning 
- Stavgång 
- Aktiviteter för alla (tex funktionshinder, äldreboende,) 

- Kombi-aktiviteter (barn och vuxna aktiviteter samtidigt). Kan med fördel utföras på 
vardagskvällar. 

Genom att erbjuda även icke medlemmar att delta i dessa aktiviteter, få nya medlemmar 
och hitta nya potentiella ledare för nya aktiviteter. 

Vi kommer också fortsättningsvis att underhålla vår inventarieförteckning över 
lokalavdelningens materiel.   

 
Fokusområde Granåsstugan/Granåsen 
Vi ska planera och genomföra vårt åtagande av tillsyn och skötsel av Granåsstugan.  
 
Genomföra Våffelstugan under helger i januari och februari. 

Genomföra motionsbingon/tipspromenaden under vår och höst.  

Införskaffa aktivitetsmaterial för utlåning när stugan är öppen, tex styltor, krocket, boccia, 
hästskor.  
Vi kommer även fortsättningsvis att delta i kommunens skötselråd för Granåsen och ge 
idéer till förbättring och verka för ett ökat samarbete mellan de olika föreningarna som är 
aktiva på/runt Granåsan.  

Vi kommer även fortsättningsvis att se till att kommunen tar sitt ansvar för underhållet av 
Granåsstugan och Kvarnkojan. 

 
Övriga arrangemang 
Deltagande i tex Håbo festdag och nattvandring under 2023.  

 


