
 

 

 

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom friluftsliv 

verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Sedan 1892 år har Friluftsfrämjandet värnat allemansrätten 

och främjat friluftslivet. 1969 startades Enköpings lokalavdelning och i planeringen av vår verksamhet utgår vi från de 

av riksstämman fattade beslut och inriktningar. 

På riksstämman 2021 antogs en Strategi 2030 för hela Friluftsfrämjandet. Strategin slår fast att år 2030 ska 

Friluftsfrämjandet ha nått målen som beskriv i huvudstrategierna nedan.  

 



 

MÅL FÖR ENKÖPINGS LOKALAVDELNING 2022 - 2024 

 

2022 

10 nya ledare genomgår Friluftsfrämjandets ledarutbildning 

Ökat antal äventyr för ungdomar, vuxna och familjer med 5% 

13 barngrupp friluftsskolor och 6 grupper barnskridsko 

Ungdomssatsning genomförs för att få igång en ungdomsgrupp TVM 

Ökat antal medlemmar med 5% 

Alla våra ledare ska få utbildning om de globala målen för hållbar utveckling  

 

2023 

12 nya ledare genomgår Friluftsfrämjandets ledarutbildning 

Ökat antal äventyr för ungdomar, vuxna och familjer med 5% 

14 barngrupp friluftsskolor och 6 grupper barnskridsko 

1 ungdomsgrupp TVM 

Ökat antal medlemmar med 5% 

Alla verksamhetsgrenar ska se över hur de kan minska verksamhetens inverkan på ekosystem och klimat 

 

2024 

14 nya ledare genomgår Friluftsfrämjandets ledarutbildning 

Ökat antal äventyr för ungdomar, vuxna och familjer med 5% 

15 barngrupp friluftsskolor och 6 grupper barnskridsko 

1 ungdomsgrupp TVM 

Ökat antal medlemmar med 5% 

Kontinuerligt arbete med att minska verksamhetens inverkan på ekosystem och klimat 

 

PRIORITERINGAR FÖR ATT NÅ VÅRA MÅL  

 

Ledarlett friluftsliv 

• Vi ska erbjuda välkomnande, roliga, trygga och lärorika äventyr som bidrar till folkhälsa, livsglädje 
och respekt för naturen. 

• All vår verksamhet ska genomsyras av Friluftsfrämjandets värderingar och ledarskap. 

• Vi ska starta nya grenar och aktiviteter som medlemmar efterfrågar. 

• Vi ska fortsätta utveckla de grenar vi har genom att starta fler barngrupper, satsa på 
ungdomsverksamhet för 13-25åringar samt starta fler aktiviteter för ungdomar, familjer och vuxna.  

• Vi ska sträva efter kontinuitet och säkerhet i ledarbemanningen. 



 
Utomhuspedagogik i förskola och skola 

• För närvarande finns ingen förskola eller skola i Enköpings kommun som är ansluten till 
Friluftsfrämjandet. Om intresse finns så är lokalavdelningen öppen för att stödja verksamheten. 
 

Inspiration till allmänheten 

• Vi ska synas genom artiklar i lokalpressen och annonser. 

• Vi ska synas på platser där många människor finns där vi kan inspirera till friluftsliv samt bjuda in till 
medlemskap som ger tillgång till våra aktiviteter. 

• Vi ska erbjuda prova på friluftsliv-aktiviteter för medlemmar och allmänhet. 
 

Utbildning 

• Vi ska rekrytera och utbilda fler ledare genom Friluftsfrämjandets ledarutbildningar.  

• Vi ska ta hand om våra ledare, hjälpledare och funktionärer så att de trivs i föreningen och väljer att 
fortsätta med sina uppdrag samt även gärna utvecklas genom att ta sig an nya grenar och uppdrag. 

• Våra hjälpledare ska erbjudas utbildning till ledare. 

• Vi ska öka medvetenheten inom föreningen om vår påverkan på ekosystem och klimat. 
 

Kommunikation 

• Lokalavdelningens hemsida www.friluftsframjandet.se/enkoping är vår huvudsakliga informations- 
och marknadsföringskanal till medlemmar och allmänhet. 

• Vi ska vara aktiva i sociala medier där våra ledare kan dela bilder, texter och filmer från 
verksamheten. 

• Vi ska arbete med opinionsbildning och påverkan i frågor som rör friluftsliv och hållbarhet.  

• Medlemsbladet ska ges ut 2 gånger per år. 

• Vi ska kontinuerligt informera våra ledare, hjälpledare och funktionärer om vad som händer och 
sker i föreningen genom vårt nyhetsbrev På gång i Enköping. 

 

Digitalisering 

• Alla våra aktiviteter ska presenteras på vår hemsida som äventyr. 

• Vi ska starta direktbetalning av deltagaravgiften vid anmälan till äventyr. 

• Vi ska erbjuda digitala mötesformer när så är möjligt. 
 

Organisation 

• Vi ska fördela föreningens organisatoriska arbete genom att tillsätta arbetsgrupper där många 
medlemmar ges möjlighet att vara med och påverka. 

• Vårt ledarregister ska hållas uppdaterat och aktuellt. 

• Vi ska sträva efter att spegla samhällets mångfald inom styrelsen, i våra arbetsgrupper och bland 
våra ledare och deltagare. 

• Vi ska sträva efter att minska föreningens inverkan på ekosystem och klimat. 
 

Finansiering 

• Uthyrningsverksamheten av Främjarstugan ska fortsätta vara en viktig inkomstkälla för 
lokalavdelningen.  

• Deltagaravgifter ska finansiera våra aktiviteter. 

• Vi ska söka kommunalt föreningsbidrag för verksamhet samt utvecklingsstöd för nya satsningar. 
 
 
 
 

http://www.friluftsframjandet.se/enkoping


EKONOMIUTFALL  

 

 Utfall Utfall Utfall 

Intäkter 2021 2020 2019 

        

Deltagaravgifter 83 155 168 

Hyres- och serveringsavgifter 67 50 83 

Central återbäring, medlemsavgifter 50 48 44 

Stöd och bidrag 54 44 25 

SUMMA INTÄKTER 254 297 320 

        

Kostnader       

Verksamheten -92 -54 -79 

Främjarstugan inkl. Bredsandsverksamhet -188 -209 -202 

Ledare och utbildning -25 -14 -47 

SUMMA KOSTNADER -305 -277 -328 

        

Resultat före avskrivningar -50 20 -8 

Avskrivningar -5 -4 0 

Resultat efter avskrivningar -55 16 -8 

Ränteintäkter 3 3 4 

ÅRETS RESULTAT -52 19 -4 
 

BUDGET 2022 TKR 
 

 

Intäkter  
Deltagaravgifter-barn 70 

Deltagaravgifter-vuxen 35 

Stugverksamhet (servering, tipspromenad) 73 

Hyresintäkter (uthyrning lokal och kanot) 90 

Central återbäring, medlemsavgifter 52 

Stöd och bidrag 34 

SUMMA INTÄKTER 354 

  

Kostnader  
Medlemsverksamhet-barn 56 

Medlemsverksamhet-vuxen 21 

Stugverksamhet 37 

Främjarstugan och Kanothus 252 

Övrigt 68 

SUMMA KOSTNADER 433 

  

Resultat före avskrivningar -79 

Avskrivningar -5 

Resultat efter avskrivningar -84 

Ränteintäkter 4 

ÅRETS RESULTAT -80 
 

 


