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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Rörelse, glädje och gemenskap är vårt bidrag til l ett bättre Sverige  

Naturen är friluftslivets arena. En arena som ständigt är ifråga satt genom inskränkningar i allemansrätten och 

ändring av regler för strandskyddet. Det ser olika ut i vårt land med hur hårt olika naturdelar används. 

Friluftsfrämjandet bevakar utvecklingen genom att vara remissinstans för dessa frågor både nationellt, regionalt 

och på lokal nivå. 

Det finns numera ett spel om allemansrätten på Friluftsfrämjandet hemsida gå in och testa dina kunskaper om 

allemansrätten. 

Vilket år vi har haft. Friluftsfrämjandet fortsätter att växa. När medlemsåret 18/19 stängde sista september 

2019 var medlemsantalet uppe i 108 371 på riksnivå. Det betyder att Friluftsfrämjandet har ökat sitt 

medlemsantal med 35 % över de senaste fem åren.  

Enskede lokalavdelning fortsätter att växa. Vi har ökat till drygt 2 300 medlemmar detta verksamhets år.  

Det är våra fantastiska ledare som bedriver en så bra verksamhet som också inspirera till att vilja delta i vår 

verksamhet samt att inspirera andra att vilja utbilda sig till ledare. 

Vi har Familjemulle, Äventyrliga familjer. Skogsmulle och hans värld med knopp och knytte, Strövare, klättring 

inne och ute, MTB tillsammans med Stockholm, Äventyrliga vuxna, skidgång i Hammarbybacken och 

Friluftsfrämjandagen i maj varje år. 

Det är alla våra olika grupper som ger flera medlemmar.  

 

Enskede lokalavdelning tackar för förtroendet! 

 

Väl mött i naturen! 

Agnetha Thalin, ordförande Friluftsfrämjandet Enskede 

 

  



  3(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med över 108 000 medlemmar och 7000 

ideella ledare, varav 2346 medlemmar och 58 ledare är medlemmar i vår lokalavdelning varav 15 ledare är 

verksamma inom förskola och barnomsorgen. Vårt fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för 

folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

I vår lokalavdelning ligger huvudfokus på att skapa äventyr i vår närmiljö för vuxna och barn. 

Vår lokalavdelnings del i Äventyrshanteraren på Friluftsfrämjandet.se. Genom våra totalt 76 enskilda äventyr 

har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt och Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. 

Utvärdering av 2019 års mål: 

 Vi har med 76 äventyr publicerat i Äventyrshanteraren överskridit vårt mål (70 äventyr). 

 Alla barn- och ungdomsledare har uppvisat belastningsregisterutdrag. 

 Under 2019 har vi utbildat 12 nya ledare, inom barnverksamheten, klättring, fjäll, vandring, MTB och 

längdskidåkning- 

 Alla aktiviteter läggs upp i Äventyrshanteraren, så att vi får en överblick över hur många timmar som 

genereras och att aktiviteterna är synliga för alla. 

 Enskedes Facebooksida har aktivt utnyttjats av våra ledare för att visa våra äventyr.  

 Vi har inte lyckats med att etablera grenen naturparkour som egen gren. 

 Vi behöver fortsätta vårt arbete för att säkerställa att säkerhetsplaner upprättas för varje äventyr. 

Händelser under 2019: 

 Årsmöte 14 mars 2019 

 Friluftsfrämjardag 18 maj 2019 
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BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Familjemulle hade under våren totalt 24 barn, 5 ledare och 1 hjälpledare. Under hösten 23 barn, 5 ledare och 1 

hjälpledare.  Familjemulle utgår från Björkhagen där de startar tillsammans och delar sedan upp sig i en 

Skogsknyttegrupp och en Skogsmullegrupp.  

Strövare i Vidja bestod under vårterminen av 12 barn vilket minskade till 10 barn efter sommaren. Gruppen 

träffades fem gånger per termin och varje träff var tre timmar. Totalt har Vidjas strövare haft 246 

aktivitetstimmar under året. 

Strövargruppen Rävarna i Björkhagen har haft 12 barn och träffats en gång i månaden och haft 2 övernattningar 

under året. Totalt har Strövaregruppen Rävarna haft 427 aktivitetstimmar under året. 

Äventyrliga Familjen har bestått av två grupper där barn och vuxna tillsammans utforskat naturen och gjort olika 

aktiviteter, exempelvis klättring, matlagning och övernattning. Totalt har de två grupperna tillsammans haft 2619 

aktivitetstimmar under året 

Under våren utbildades nya ledare vilket ledde till att vi under hösten kunde utöka barnverksamheten med två 

grupper. En grupp för Skogsknopp. Denna grupp hade 5 barn, 1 ledare och 2 hjälpledare. Och ytterligare en 

grupp för Skogsknytte startade under hösten och hade 10 barn, 2 ledare och 1 hjälpledare.  

Statistik för barngrupperna: 

Våren 2019 

Familjemulle 616 timmar 

Strövarna i Vidja 138 timmar 

Strövarna Rävarna 387 timmar 

Äventyrliga Familjen 1 693 timmar 

Hösten 2019 

Familjemulle 741 timmar 

Skogsknopp i Nackareservatet 33 timmar 

Skogsknytte 72 timmar 

Strövarna i Vidja 108 timmar 

Strövarna Rävarna 642 timmar.  

Äventyrliga Familjen 926 timmar 

Totalt har barngrupperna gjort 2737 timmar under 2019. Detta är 114 dygn utomhus. 

FJÄLL 

Under året har en ledare avslutat sommarfjälledarutbildningen och blivit certifierad för sommarturer. En 

blivande ledare har genomfört utbildningen sommar 1. En ledare är sedan tidigare certifierad för turer hela året. 

Under augusti har en fjällvandring genomförts i Bunnerfjällen i Jämtland, med start öster om Storulvån och 

avslut i Storulvån. Gruppen bestod av tio deltagare, en certifierad ledare och två ledare under utbildning. Det var 

en tältvandring, även för nybörjare. En teorikväll hölls i april och i början av maj gjordes en kort vandring med 

övernattning i tält i trakten av Paradiset, Huddinge.  

Totalt har vår lokalavdelnings fjällverksamhet skapat 1624 aktivitetstimmar varav 1540 aktivitetstimmar kom 

med i aktivitetshanteraren. 

KLÄTTRING 

Vi har haft vår aktivitet ”Klättra tillsammans” på Klättercentret vid Telefonplan 13 ggr under våren och 8 ggr 

under hösten. 
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Från april till oktober har vi haft 12 utomhusklättringar. Vi har varit vid Skrubba, Häggsta och Vårdberget och 

klättrat både med barn och vuxna, nybörjare och mer erfarna klättrare. 

Vid några tillfällen har vi samarbetat med Haninge lokalavdelning. 

Våra ledare: 

en utbildad hjälpinstruktör 

en ledare som är utbildad för att ha verksamhet på ”hemmaklippor”, Skrubba och Häggsta. 

Dessutom har vi två nya hjälpledare. 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Långfärdsskridsko har funnits länge i organisationen. 13 713 medlemmar är intresserade av 

långfärdsskridskoäventyr vilket ger grenen stor potential. I vår lokalavdelning har vi 249 intresserade. 

Under 2019 har våra viktigaste aktiviteter inom långfärdsskridsko varit att genom Styockholmalliansens försorg, 

genomföra 32 turer med totalt 405 deltagare. Turerna har genomförts på isar i närområdet såväl som en bit bort 

från Stockholms närområde. I början av januari av januari genomfördes den sedvanliga skridskokursen. Kursen 

2019 hade 15 förväntansfulla och vetgiriga deltagare. 

Totalt har vår lokalavdelnings långfärdsskridskoverksamhet skapat cirka 300 aktivitetstimmar. 

LÄNGDSKIDÅKNING 

Målet att utbilda fler ledare har vi lyckats med, 2 nya ledare är utbildade. 

Snötillgången har begränsat vår verksamhet så inga aktiviteter har genomfördes. 

MTB 

Under 2019 har vi fortsatt vårt täta samarbete med Stockholm LA och hjälpt varandra med planering och ledare 

av flera äventyr, exempelvis MTB-barn i Hellas som bestått av ca 45 barn indelat i tre grupper. Totalt 326 

aktivitetstimmar.  

Vi har även arrangerat Kul på hjul, en tjejcykling och tre nybörjarturer för vuxna.  

Totalt har det resulterat i 124 aktivitetstimmar- 

MOTION OCH SKIDGÅNG 

Under oktober var det en omgång (tre tillfällen) skidgång. Från och med 2020 så ingår skidgången under 

Längdskidåkning. 

Totalt har vår lokalavdelnings motion och skidgångsverksamhet skapat 11 aktivitetstimmar. 

 

 

VANDRING LÅGLAND 

I Enskede lokalavdelning erbjuder vi olika typer av vandring:  

 traditionella vandringar i lugn tempo som är lite längre 

 powerhike som har ett lite högre tempo men som inte är lika lång istället 

 breathwalk- och skogsbadsvandringar där vi går kortare sträckor och som innehåller andnings- och 

närvaroövningar. 
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Vi har under året ökat antalet vandringsledare till tre och når därmed inte vårt mål att bli fyra ledare. Under slutet 

av året har dock flera personer hört av sig som är intresserad av att bli vandringsledare. Detta förmodligen tack 

vare en kampanj som Friluftsfrämjandets riksorganisation körde som riktade sig in på speciella intresseområden 

och geografiska områden. 

Vandringsledarna har organiserat totalt 16 enskilda vandringar med sammanlagt 139 deltagare. 

Totalt har vår vandringsverksamhet skapat 701 aktivitetstimmar. 

ÄVENTYRSEVENT 

Vi har under året genomfört två äventyrsevent, ett på våren och ett på hösten.  

Höstens svampexkursion med en inhyrd svampexpert var mycket lyckat och efterfrågan stort.  

Totalt har vår lokalavdelnings Äventyrsevent-verksamhet skapat 73 aktivitetstimmar. 

ÄVENTYRLIGA VUXNA 

Vi har haft en grupp Äventyrliga vuxna under hösten med 10 deltagare. Vi har träffats vid tre tillfällen. Den 21 

september var det svampexkursion ute i Tyresta skogen, den 22 oktober var det klättring inomhus och den 19 

november hade vi mörkervandring från Björkhagens tunnelbanestation till Hellas gården, där vi grillad medhavd 

matsäck.  

 

Totalt har lokalavdelningens Äventyrliga vuxna-verksamheten skapat 73 aktivitetstimmar. 

 

 

VÅRA LEDARE 

Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ge dem 

möjlighet att utvecklas och uppmuntra dem stanna i organisationen. 

Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare. Utbildningarna 

genomförs av våra kursledare med ledning och stöd av samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på 

nationell och regional nivå. Tre av lokalavdelningens ledare har under 2019 haft uppdrag som kursledare i region 

Mälardalens regi.  
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Enskede lokalavdelning har 58 ledare och styrelsemedlemmar. Alla styrelsemedlemmar är även ledare inom 

olika verksamhetsgrenar.  

Styrelsen har en tydlig ledarpolicy ”Att vara ideell ledare i Enskede lokalavdelning” samt ”Ekonomirutiner”. 

Dessa finns tillgängliga i Ledardropboxen. 

Vi är totalt 43 ideella ledare och har under 2019 utbildat 12 nya ledare. Fördelat på varje gren: 

Barn – Friluftsäventyr:  23 ledare varav 5 nya 

Fjäll:  3 ledare varav en certifierad helår, en certifierad sommar samt en som har gått steg 1 

 av utbildningen  

Klättring:  2 ledare varav 1 ny 

Långfärdsskridsko: 2 ledare  

Längdskidåkning:  3 ledare varav 2 nya 

Motion: 1 ledare 

MTB: 5 ledare varav 2 ny 

Naturparkour: 1 ledare, varav 1 ny    

Vandring lågland: 3 ledare varav 1 ny 
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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.   

Friluftsfrämjandet har vänt medlemsutvecklingstrenden till tillväxt de senaste sex åren. Detta är särskilt viktigt 

efter den nedgång som föreningen befunnit sig i under en längre tid. Tillväxten är en spegling av den intensiva 

utvecklingsfas som organisationen är inne i. Medlemssiffran 2019 är den högsta sedan 2000. 

 

Vi har under 2019 blivit ca 300 flera medlemmar i lokalavdelningen och hade vid medlemsårets slut 2347 

medlemmar. 
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KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

För att nå ut till våra medlemmar om aktiviteter kommunicerar vi i följande kanaler: 

Lokalavdelningens hemsida:  www.friluftsframjandet.se/enskede  

Vi finns på facebook ….:  www.facebook.com/FriluftsframjandetEnskede  

… och på instagram: www.instagram.com/friluftsframjandet_enskede 

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.  

Vi har sex ledamöter i styrelsen samt ordföranden. Styrelsen har hjälp av två suppleanter.  Under året har vi 

genomfört 10 styrelsemöten, två verksamhetskonferenser (en på våren samt en på hösten) samt två informella 

arbetsmöten. 

Årsmötet hölls den 14 mars 2019 i Bagarmossens Folkets hus. I årsmötet deltog 21 röstberättigade medlemmar 

samt en gäst. Efter avklarat årsmöte berättade Urban Rådestad från Civilförsvarsförbundet om ”Hemberedskap 

för minst 72 timmar”. 

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.  

  

http://www.friluftsframjandet.se/enskede
http://www.facebook.com/FriluftsframjandetEnskede
http://www.instagram.com/friluftsframjandet_enskede


  10(11) 

 

 

STYRELSEN 

Ordförande Agnetha Thalin 

Kassör Eva Forssblad 

Vice ordförande Rhode Lindström 

Sekreterare Susanne Lüders 

Ledamot Sonja Bäck 

Ledamot Lars Hallgren 

Ledamot Elin Lindström 

Suppleant Tobias Brander 

Suppleant Mikael Isenberg 

GRENLEDARE OCH LEDARE 

Cykel Elin Lindström, Mikael Isenberg 

Fjäll Lars Hallgren 

Friluftsevent Susanne Lüders, Sonja Bäck 

Klättring Eva Forssblad, Tobias Brander 

Motion Eva Forssblad 

Skogsmulle och skogens värld Rhode Lindström, Agnetha Thalin, Mikael Isenberg 

Skridskor Joakim Hertzberg 

Snö Agnetha Thalin 

Vandring lågland Susanne Lüders 

Vatten och paddling Ulf Avér 

Vildmarksäventyr Rhode Lindström, Agnetha Thalin, Mikael Isenberg, 
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Enskede, februari 2020 

 

 

_________________________________ 

Agnetha Thalin  

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Susanne Lüders   Eva Forssblad 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Rhode Lindström   Lars Hallgren   

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Sonja Bäck   Elin Lindström  


