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Äventyret är nära 

 

På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar 

Friluftsfrämjandet roliga, trygga och lärorika äventyr. Med över 100 000 

medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 500 förskolor och 

skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandets Sveriges största 

friluftsorganisation. 

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 vi värnat allemansrätten och främjat friluftslivet. 

Låt äventyret börja. 

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen 

drabbade vårt samhälle fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för 

stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek. 

Friluftsliv var populärt redan före covid-19, och är det än mer nu. För oss innebär det 

mycket stor efterfrågan på vår verksamhet. En efterfrågan som vi bara kan möta om 

vi blir fler ledare. Det är därför som Friluftsfrämjandet 2021 – särskilt prioriterar att 

arbeta för många, bra och engagerade ledare. 

2021 är av regeringen och riksdagen utsett till Friluftslivets år. Friluftsfrämjandet, 

Enskede Lokalavdelning kommer självklart vara en del av detta. 

 

Agnetha Thalin   

Ordförande 
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Övergripande 

Prioriteringar 2021 

2021 – arbetar Friluftsfrämjandet Enskede med: 

Många, bra och engagerade ledare (och kursledare). Prioriteringen kommer ur 

insikten att för att göra ett ännu större intryck på samhället så behöver vi växa, och 

för att växa behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och fler ledare blir vi genom att 

behålla de ledare som vi har samt rekrytera nya ledare. 
 

 

Äventyr – vår verksamhet 

De friluftsgrenar som Friluftsfrämjandet Enskede skapar äventyr inom är: 

fjällvandring och -tur, klättring, långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike, 

Familjemulle, Skogsmulle och skogens värld, vandring (lågland) samt 

Vildmarksäventyr. 

Generellt är att alla aktiviteter för barn är en fast grupp som har träffats vid flera 

tillfällen. För vuxna är det precis tvärtom att man bara har träffats vid ett tillfälle. 

Undantag Äventyrliga vuxna som träffats tre gånger.  

Vår verksamhet är svår att sammanfatta i siffror. Aktiviteterna varierar både i längd 

från en timme till en vecka och i antal tillfällen gruppen träffas från en till sju 

tillfällen. 

Våra mål: 

• är att genomföra 80 äventyr 

• är att ha 50 ideella ledare som är aktiva under totalt 1 400 timmar. 

 

Trygga och säkra äventyr 

Att Friluftsfrämjandets äventyr är trygga och säkra är en viktig grundbult i 

Friluftsfrämjandet. Att vi löpande jobbar med att utbilda, fortbilda och säkerställa 

våra ledares kompetens och förutsättningar för att leda äventyr är utav största vikt. 

Det är också viktigt att vi inför våra äventyr jobbar med att förebygga säkerheten 

kring äventyren, där vi bland annat jobbar med säkerhetsplaner. Det är också en 

självklarhet att alla som möter barn och unga i våra verksamhetsgrenar ska lämna in 

ett utdrag ur belastningsregistret. 
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Event 

Friluftslivets år 2021 

2021 är, enligt beslut av regeringen och riksdagen, Friluftslivets år i Sverige. Varje 

månad under året har ett tema som vi ska bidra till efter bästa förmåga. Varje gren 

ansvarar för att se vilka teman som passar dem och använda #luftenarfri samt 

kampanjens logotyp i kommunikation. 

Friluftsfrämjardagen 

Friluftsfrämjardagen är ett rekrytering- och marknadsföringsevent som 

lokalavdelningen normalt anordnar två gånger per år. Planen för i år är att arrangera 

en dag, 5 september. Eventet kommer att vara stationsbaserad och följa gällande 

rekommendationer vid tillfället. Målet är att visa upp våra olika verksamheter samt 

rekrytera nya medlemmar och ledare. 
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Fjällvandring och -tur 

Fjällverksamheten innebär vandring eller skidåkning i fjällen i grupp med en ledare. 

Antingen som flerdagsturer, med övernattning i fjällstugor eller tält, eller som 

dagsturer med boende i pensionat, fjällstation eller liknande. Svårighetsgraden ska 

variera, från turer lämpliga för nybörjare till mer ansträngande turer. Fjällturer ska 

ledas av certifierade fjälledare. Enskede har en ledare certifierad för helår och en 

ledare certifierad för sommar. En ledaraspirant avser att genomföra utbildningen 

sommar 2 och bli certifierad för sommar under året. En ledaraspirant avser att 

påbörja utbildningen genom att gå utbildningen sommar 1 under året.   

  

Våra viktigaste mål: 

• att arrangera minst två fjällaktiviteter varav en ungefär veckolång och en 

kortare  

• att i slutet av 2021 ha ökat antalet certifierade fjälledare till minst tre och i 

slutet av 2022 till minst fyra. 

 

Våra viktigaste aktiviteter: 

• Genomföra en ungefär veckolång och en kortare tältvandring.    

• Stötta lämpliga personer som vill bli fjälledare.   

 

 

 

 

Klättring 

Så snart vädret tillåter börjar vi ha utomhusklättring. Under året fortsätter vi att 

utbilda ledare. Det tar lång tid att utbilda en klätterledare – då det krävs ett par års 

klättererfarenhet innan man kan examineras. 

  

Våra viktigaste mål är:  

• att anordna utomhusklättring på hemmaklippor 

• att utbilda minst två klätterledare för hemmaklippor 

 

Våra viktigaste aktiviteter: 

• Anordna klätterteknikträning utomhus för deltagare med grönt/rött kort 

• Anordna en klätterhelg med övernattning i Sverige 
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Långfärdsskridsko 

Att få känna glädjen av att få glida fram på en spegelblank sjö med vinden i ryggen, 
en is som sjunger lätt för dig, det är en känsla som är svår att beskriva. 
Långfärdsskridskor är en aktivitet som är så många saker, det är avkopplande 
samvaro med dina vänner, det är en härlig naturupplevelse eller en anledning till en 
fika ute i naturen. 
  
Enskede LA ingår i Stockholms Alliansen, ett samarbete mellan de tre 
lokalavdelningarna Enskede, Stockholm och Norrviken. Samarbetet gör att Alliansen 
kan erbjuda turer varje helg från det att isen lägger sig fram tills att isen är oåkbar. 
 
Våra viktigaste mål är: 

• Rekrytera 1 – 2 ledare till. 

• Att tillsammans med Alliansen genomför så många skridskoturer som möjligt. 

• Marknadsföra skridskokursen på ett sätt, så att deltagarantalet inte 
understiger 20 deltagare 

• Att arrangera vinter- eller sommarplurrövning.  
  
Våra viktigaste aktiviteter är att: 

• Genom att väcka intresset genom mejlutskick till skridskointresserade i 
lokalavdelningen. Marknadsföra ledarutbildningen via Facebook, Alliansens 
hemsida och andra sociala medier. Prata om ledarrollen på skridskoturer. 

• Genom mejlutskick till skridskointresserade i lokavdelningarna i söderort. 
Marknadsföra skridskokursen via Facebook, Alliansens hemsida och andra 
sociala medier. 

• Genom att samordna en plurrövning med Alliansen och marknadsföra 
plurrövningen via Facebook, Alliansens hemsida och andra sociala medier. 
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Längdskidor 

Längdskidor har tre utbildande längdskidledare. Vi planerar att genomföra 3 

aktivitets tillfällen på kvällstid i närområdet. Vi är mycket beroende av att det blir 

kallt så att det kan tillverkas konstsnö. I vår region finns det flera konstsnö spår. För 

att kunna erbjuda kurser i längdskidor planeras en kurshelg till Orsa Grönklitt. 

 

Våra viktigaste mål är: 

• att få deltagarna känna sig säkra på och våga prova på olika svårighetsgrader 

av skidåkning 

• att kunna ha kvällskurser på hemmaplan 

• att kunna genomföra en helgkurs i Orsa Grönklitt den andra advents helgen i 

december 

• att utbilda ytterligare en ledare 

 

Våra viktigaste aktiviteter: 

• Skidskola på hemmaplan 

• Skidgång under hösten som förberedelse inför skidsäsongen 

• Skidresa resa till Orsa Grönklitt med ca 18 deltagare och tre ledare 

 

Mountainbike 

Under 2021 kommer vi fortsätta vårt samarbete med Stockholm och Nacka 

lokalavdelningar och kommer gemensamt ha både barn-och vuxengrupper. 

 

Våra viktigaste mål är: 

• att få människor i alla åldrar att upptäcka glädjen av att cykla i naturen och 

värna allemansrätten 

• att erbjuda aktiviteter för barn, vuxna och familjer 

• att utbilda ytterligare 3 ledare 

 

Våra viktigaste aktiviteter är: 

• Erbjuda ett varierat utbud av kurser och aktiviteter, på olika ställen runt 

omkring Stockholm. Och på ett naturligt sätt informera och visa hur man kan 

cykla på ett hållbart sätt 

• Gemensam grenledarträff minst en (1) gång per år för att främja 

kunskapsutbyte och nätverkande mellan ledarna och öka engagemanget. 

• Genom att vara synliga och tillgängliga och ta kontakt med föräldrar och 

deltagare på de aktiviteter vi erbjuder hoppas vi kunna locka fler framtida 

ledare 
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Skogsmulle och skogens värld 

Vi har en stor grupp inom Familjemulle som träffas regelbundet i Björkhagen och 

delar upp sig inom Skogknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. Under verksamhetsåret 

så är vår målsättning att genom nyrekrytering av ledare kunna bilda ytterligare en 

grupp med Familjemulle. 

 

Våra viktigaste mål är: 

• att utbilda ytterligare 3 ledare 

• att bilda ytterligare en grupp för Familjemulle 

• att kunna erbjuda plats i grupper till fler familjer. 

 

Våra viktigaste aktiviteter: 

• Vi erbjuder minst 3 nya ledare utbildning 

• Vi erbjuder fortbildning för befintliga ledare att vidareutveckla sin 

ledarkompetens 

• Att utveckla digitala möten med ledare för tätare kontakt mellan ledare och 

styrelse 

 

 

Vandring (lågland) 

I Enskede erbjuder vi olika typer av vandring. Det finns en bred variation mellan 
korta och långa, lätta och mera krävande. Vi erbjuder dels mera traditionella 
vandringar, dels vandringar som har någon form av tema. Vi vandrar såväl 
vardagskvällar som helger.  
  
Våra viktigaste mål är: 

• att erbjuda 25 vandringar av olika längd och typ 
• att ge medlemmarna möjlighet att upptäcka kanske för de nya 

vandringsmiljöerna 

• att utöka antal ledare för vandring – lågland med 3 
  
Våra viktigaste aktiviteter är: 

• Vandringar i olika delar av Stockholmsområdet. 

• Ge deltagarna möjlighet till ökat välbefinnandet genom naturupplevelse, 
motion och avslappning. 

• För att hitta nya ledare kommer vi att ta kontakt med vandringsintresserade 
via mail för att väcka deras intresse.” 
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Vildmarksäventyr 

I Vildmarksäventyr ingår Strövare, Frilufsare, TVM och Äventyrliga Familjen. Vid 

starten av 2021 har vi inom Enskede Lokalavdelning verksamhet inom Strövare, 

Frilufsare och Äventyrliga Familjen. I Äventyrliga Familjen är som namnet antyder 

familjer ute i skogen tillsammans. Ofta lagas det mat och man harolika aktiviteter. 

För våra Strövare och Frilufsare handlar det bland annat om att lära sig olika 

friluftstekniker, tex tälja och göra upp eld, samt bara vara ute i naturen och ha det 

roligt tillsammans. 

 

Våra viktigaste mål är: 

• att få vuxna och ungdomar att upptäcka glädjen av att vara i naturen 

• att behålla och vidareutveckla de befintliga grupperna 

• att starta nya grupper 

 

Våra viktigaste aktiviteter är: 

• Gemensam grenledarträff minst en (1) gång per år för att främja 

kunskapsutbyte och nätverkande mellan ledarna. 

• Vidareutbilda befintliga ledare 

• Utbilda runt 5 nya ledare som kommer igång med ny verksamhet under året 

 

Äventyrsevent 

Grenen Äventyrsevent omfattar olika aktiviteter som inte ryms i någon av våra andra 

grenar. Det kan vara kortare äventyr men även sträcka sig över flera dagar.  

  

Våra viktigaste mål är: 

• att genomföra minst två olika äventyrsevent 

• att engagera flera ledare som kan bidra med olika event 

  

Våra viktigaste aktiviteter: 

• Outdoor-After-Work, samlas en fredag eftermiddag/kväll för gemensam 

grillning eller picknick 

• Svampexkursion med en svampkonsulent 

• Matlagningsevent 

• Ett mailutskick till befintliga ledare inom lokalavdelningen för att se vilka som 

är intresserat att engagera sig samt få input på ytterligare äventyrsidéer 
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Äventyrliga Vuxna 

I Äventyrliga vuxna erbjuder vi olika i aktiviteter på nybörjarnivå som inte kostar 

mycket. Alla delaktiviteter arrangeras i Stockholmsområdet och äger rum såväl 

vardagskvällar som någon heldag (helg). Friluftsäventyr finns på nära håll. Målet är 

att uppleva aktiviteter tillsammans och att hitta nya vänner med samma intresse. 

 

Våra viktigaste mål är: 

• att ha igång en grupp under våren och en under hösten 

• att anordna tre till fyra aktivitetstillfällen per grupp 

• att utöka antalet ledare 

 

Våra viktigaste aktiviteter: 

• Vi erbjuder lättillgängliga aktiviteter som inte kräver dyra investeringar. 

• Vi håller till i Stockholms närområde och visar att äventyr finns på nära håll. 
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Våra ledare 

Våra ledare är vår viktigaste tillgång. 

 

I vår lokalavdelning är vi bra på att rekrytera barn- och mountainbikeledare medan vi 

har svårare att få nya ledare att komma igång med egna grupper/aktiviteter och hitta 

ledare inom tex längdskidor och andra mindre grenar.   

 

Lokalavdelningens ledare  

I dagsläget har vi 45 aktiva ledare och hjälpledare varav ett flertal har mer än en 

ledarkompetens, som varje år gör viktiga insatser genom att skapa verksamhet. Målet 

för 2021 är att öka till 50 aktiva ledare. 

Verksamhetsgren 
Antal ledarkompetenser  

1 januari 2021 

Mål nya ledarkompetenser 

2021 

Fjällvandring och -tur 2 1 

Kanadensare 1 1 

Klättring 2 3 

Långfärdsskridsko 2 4 

Längdskidor 2 2 

Mountainbike 9 3 

Naturparkour 1 1 

Skogsmulle och skogens 

värld 
9 3 

Vildmarksäventyr 9 5 

Vandring (lågland) 5 3 

 

För att våra ledare ska fortsätta att trivas i rollen och för att rekrytera ytterligare 

ledare ska lokalavdelningen:  

• Säkerställa att våra ledare har profilkläder i våra färger så att vi syns och 

väcker uppmärksamhet och intresse 

• Hitta ambassadörer inom varje gren som kan hjälpa oss sprida information 

• Anordna träff (live eller digital) för personer som funderar på vad det innebär 

att bli ledare  

• Anordna ledarträffar med aktivitet(er)  

• Ta fram några punkter på vad det innebär att vara ledare. Att man är ledare på 

sina egna villkor och kan styra upplägg och inriktning utifrån sina egna 

intressen och styrkor. Man behöver inte kunna allt. 
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Fortbildningar 

2021 ska lokalavdelningens ledare erbjudas deltagande i följande fortbildningar: 

•  Första hjälpen  

• Anordna en egen utbildning inom Allemansrätten  

• Uppmuntra våra befintliga ledare att bredda sin kompetens 

  

 

Opinionsbildning och påverkan 

Delta i dialogen 

Vi känner att vi måste bli mer aktiva i vårt lokalområde och värna att vi kan fortsätta 

med våra aktiviteter, exempelvis mountainbike, och ta en aktiv del i den dialog som 

pågår. Detta genom att närma oss de grupper och aktörer som finns och försöka få en 

plats i de forum som är aktuella för dessa frågor. 

 

Kommunikation 

Målet med vår kommunikation är att våra befintliga och potentiella medlemmar och 

ledare ska känna sig informerade om vad som är på gång, se bredden inom vår 

lokalavdelning och där det är aktuellt att anmäla sig till våra aktiviteter.   

Prioriteringar 

För att stötta organisationens utveckling ska lokalavdelningen 

• säkerställa att lokalavdelningens alla äventyr/aktiviteter publiceras på 

Friluftsfrämjandets webbplats (i den s.k. Äventyrshanteraren), samt att 

informationen är tydlig och inbjudande för potentiella medlemmar. 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika äventyr/aktiviteter 

sprids till medlemmar och potentiella medlemmar (friluftsintresserad allmänhet), 

exempelvis genom mail, nyhetsbrev och sociala medier 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningen på Friluftsfrämjandets 

webbplats är komplett och uppdaterad,  

• säkerställa att lokalavdelningen inom ett fåtal dagar svarar på inkomna mail 

• alla ledare använder ett blått profilplagg i samband med att de leder 

äventyr/aktiviteter. 

• våra aktiviteter ska följa Friluftsfrämjandets värdegrunder, och det ska finnas en 

säkerhetsplan  

• delta i riksorganisationens kampanj ”Bli ledare”, genom att informera 

riksorganisationen om inom vilka grenar lokalavdelningen aktivt söker fler ledare. 
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Organisation 
 

Årsmöte 

Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ och en del av att säkerställa 

den demokratiska processen. Här utses styrelse och representation till regions och 

årsstämma samt valberedning. Årsmötet kommer i år att hållas den 10 mars 2021 

som ett digitalt möte mot bakgrunden av coronapandemin. På grund av detta 

kommer vi i år inte har någon föredragshållare efter genomfört årsmöte.  

Lokalavdelningen Enskede har en lång tradition att uppmärksamma långvariga 

ledare genom att dela ut förtjänstmärken och medaljer. I år kommer dessa att delas 

ut vid ett senare tillfälle.  

Styrelsen 

Styrelsen väljs på årsmötet och består av ordförande och sex ledamöter samt två 

suppleanter.  

Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet där vi utser vice ordförande, kassör, 

sekreterare och övriga roller. Styrelsen har 10 möten per år varav två av dessa är i 

anslutning till verksamhetskonferenser. 

Styrelsearbetet bedrivs helt ideellt och det utgår ingen ersättning i form av arvoden. 

Styrelsen har ansvar att utveckla verksamheten enligt årsmötets beslut samt ge 

ledarna möjligheter att genomföra sina verksamheter. 

För att göra arbetet i styrelsen ännu roligare och effektivare ska styrelsen under året 

genomföra följande aktiviteter: 

• En verksamhetskonferens med övernattning. 

• Effektivisera styrelsearbete till exempel genom att utveckla IT kompetensen. 

• Om möjligt genomföra en gemensam prova på aktivitet för styrelse och 

grenledare. 

Styrelsen skall dessutom utse grenledare samt godkänna nya ledare/hjälpledare. 

Dessutom ansvara för trygghet dvs. säkerhetsplaner och utdrag ut 

belastningsregister. Styrelsen nominerar till olika regionala uppdrag. 

 

Valberedningen 
Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av 

lokalavdelningen, främst genom ansvaret att föreslå ledamöter till styrelsen samt 

revisorer. Valberedning bör bestå av tre personer, varav en är sammankallande. 
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Ekonomi 

Våra ekonomiska styrverktyg är budget, resultat och balansräkning. Vi följer upp 

lokalavdelningens ekonomi på våra styrelsemöten. 

Våra intäktskällor är: 

• Kontantandelen av medlemsavgiften som är ca 35 % av medlemsavgiften 

• Deltagaravgifter 

• Övriga samarbeten 

Vi använder våra resurser till: 

• Ledarutbildning/fortbildning  

• Ledarvård 

• Förstärka de verksamheter vi har genom t ex samarbete med andra 

lokalavdelningar 

 

Ökad trygghet  

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga när dom deltar i våra aktiviteter och 

verksamheter. Alla barn- och ungdomsledare uppvisar ett utdrag från 

belastningsregister, vi strävar efter att alla aktiviteter/verksamheter ska bestå av 2 

utbildande ledare och vid behov även hjälpledare. Samtliga ledare och hjälpledare ska 

gå första hjälpen utbildning vart tredje år. Vi kommer att fortsätta implementera 

säkerhetsplaner, framtagna av riksorganisationen, inom samtliga 

aktiviteter/verksamheter. 

Hållbarhet  

Friluftsfrämjandet arbetar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi gör det 

genom att  

• erbjuda verksamhet som är välkomnande, anpassad och trygg för alla 

• planera vår verksamhet så att den har minimal inverkan på miljön och 

klimatet 

• delta i samhällsdialogen för bra friluftsmiljöer, mer tätortsnära natur och för 

allemansrätten 

• samarbeta med likasinnade organisationer 

• vara en partipolitisk och religiöst obunden samt demokratisk organisation som 

bygger på ideellt engagemang 


