
Obligatoriskt för alla ledare

Alla ledare måste uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. 

Utdraget beställs 

på:https://polisen.se/tjänster-tillstånd/belastningsregistret välj

”arbete med barn i annan verksamhet”. Utdraget fotas och 

sänds till Mats Norgren eller Margareta Bergqvist

Ledarträff

Den 5 mars genomförde vi en ledarträff i Främjarstugan. 35 

ledare deltog och fick information om kris och säkerhet, 

bidragsmöjlighet från Studiefrämjandet samt framförde 

önskemål om utbildningar. Vi återkommer med inbjudan.

Enköping

Alla våra äventyr

Det är viktigt att vi alla lägger ut våra aktiviteter och 
grupper i äventyrshanteraren.  Vi kommer att erbjuda 
utbildning i Äventyrshanteraren och 
direktbetalningstjänsten vid 3 tillfällen: 11 april , 19 
april och 4 maj. Utbildningen i Äventyrshanteraren 
startar kl 18 och i direktbetalningstjänsten kl 19.00 
och utbildningen slutar kl 20.00. Som ledare väljer du
det datum som passar dig bäst. Vi återkommer med 
mer information. Välkommen

Bredsandsslingan

30 april invigs den nya dragningen av Upplandsleden 
förbi Främjarstugan. Friluftsfrämjandet kommer att 
delta med aktiviteter kring stugan. Välkommen alla att 
delta och bidra till en trevlig upplevelse. Vi har öppet 
11.00-15.00.

Årsmötet

Vi har nu genomfört årsmöte och konstituerat en ny 
styrelse. Ny i styrelsen är Ingvar Smedlund, suppleant. 
Du hittar våra kontaktuppgifter på hemsidan.

Integrationssatsning

Vi har sökt och beviljats projektstöd från kommunen för en 
integrationssatsning för asylsökande denna vår. Hittills är tre 
träffar genomförda. Först besökte vi tillsammans Fritidsbanken
för att låna skridskor och hjälmar. Därefter har vi genomfört 
två tillfällen där de fått prova på skridskoåkning i 
Sandbrohallen. Ytterligare tre träffar återstår under våren som 
kommer ha tema allemansrätten och matlagning utomhus.

Ledarsidan

Vi har nu lagt upp aktuella dokument som berör våra 
ledare på hemsidan. Du hittar detta under rubriken 
Ledarsidan. Saknar du något där så hör av dig.

På gång i Enköping Nr 4
Information till ledare, hjälpledare och funktionärer i Enköpings lokalavdelning

Viktiga datum att planera in

30 april Invigning av Bredsandsslingan
maj/juni Utbildningsträff om äventyrshanteraren och 

betaltjänsten
27 augusti Informations- och rekryteringsdag på torget, 

Enköping
11 september Valdagen, Friluftsfrämjandet informerar 

utanför Främjarstugan som är vallokal
18 september Främjardagen i Bredsand
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