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1a. Medlemsbladet

Istället för att trycka upp medlemsbladet och dela ut eller skicka till samtliga medlemmar föreslår 
jag att vi i första hand lägger upp det på hemsidan där alla medlemmar kan nå det och att vi mailar 
ut bladet till alla som har mail.
Övriga medlemmar, som är få, kan vi skicka eller lämna ut till.  
 
Vi trycker också upp ett begränsat antal medlemsblad som kommer att finnas i samband med 
söndagsöppet, t ex för att rekrytera nya medlemmar. Är det någon som absolut vill ha 
medlemsbladet på papper utan att behöva skriva ut, så kan man då hämta det i stugan. 

1b. Medlemsbladet 

Presentera samtliga sponsorer i medlemsbladet. 
Enligt anslaget i Främjarstugan är våra sponsorer Studiefrämjandet, Sparbanken och Sport 
Ringen.
I senaste numret av medlemsbladet presenterades bara Studiefrämjandet.

 
2. Strategi för framtiden (Återkoppling från motion 3 från 2021 årsstämma) 
 
Presentera lokalföreningens strategi. 
Hur skall vi se ut inom lokalavdelningen om 3 år? Hur aktiverar vi fler funktionärer och ledare? 
Vilka verksamhets-områden skall vi ha och hur skall dessa bemannas med ledare? Vad behöver vi 
göra för att nå målen? Att ha en strategisk plan för verksamheten och att alla berörda känner till 
den är otroligt viktigt för att föreningen skall utvecklas och att alla drar åt samma håll. 
 
(Det fokus som vi bör ha är att skapa aktiviteter för medlemmarna i föreningen. En del frågar 
sig säkert: Vad får jag för medlemsavgiften? Att skaffa fler medlemmar kan inte vara huvudmålet, 
även om det verkar vara så för Friluftsfrämjandet i stort. Att ha bra och intressanta aktiviteter gör 
att vi får fler medlemmar.)
 
3. Ledareutveckling (Återkoppling från motion 4 från 2021 årsstämma) 
 
Vilken satsning har gjorts och vad kommer man fortsätta med?  
En starkare satsning på ledarutveckling bör genomföras. Ledarna är föreningens viktigaste resurs 
och dessa behöver vi satsa på. Detta är också ett bra sätt att få fler att vilja ställa upp som ledare.
Till denna grupp bör vi också knyta övriga ideella funktionärer så att de också känner sig värdefulla 
(de som sitter på kansliet, alla som jobbar på söndagsöppet och andra tillfällen då stugan är 
öppen, stugkommittén mm)

4. Leif-Åkes stiftelse
 
Stiftelsen som bildades för att hedra Leif-Åkes minne och som vi skänkte pengar till i samband 
med hans död borde redovisas i t.ex medlemsbladet.
Vad har stiftelsen bidragit till?
Hur kan man skänka pengar till den?  
Vi kanske skulle fortsätta kunna sätta in pengar på denna stiftelse för framtida ändamål inom 
ledarutveckling och för att fortsätta hedra hans minne.

Med vänlig hälsning / Lars Gustafsson


