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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
2020 har varit ett annorlunda år med de restriktioner som varit för att minska smittspridningen av COVID 19, 
men också ett år med stora möjligheter. Aldrig förr har väl friluftsliv varit så på tapeten som under 
pandemiåret 2020. Friluftslivet har varit synligt i media och många har sökt sig ut till överfulla grillplatser för 
att träffa släkt och vänner.   
 
Intresset för vår verksamhet är fortsatt stort och de aktiviteter vi lägger ut blir snabbt fullbokade, men vi går 
sidledeskräftgång i att engagera nya ledare. Som förening har vi en roll att fylla i samhället, Eskilstuna med sina 
dryga 100 000 invånare har en långt större friluftsfrämjarpotential än idag.  
 
Årets höjdpunkt är uppstarten av kajakverksamheten, som verkligen fått ett gott mottagande med fullbokade 
turer. Det fina samarbetet med Västeråslokalavdelning i form av ledare och möjliggörandet till kajakuthyrning 
har varit till stort stöd i uppstarten. I framtiden hoppas vi på ett utökat samarbete med föreningarna i västra 
Mälardalen.  
 
När vi startade om föreningen 2017 satte vi upp tre övergripande mål för 2020:  
• Antal ledare – Nå mer än 25 ledare 2020 (2016: 0) 2020: 18 
• Antal medlemmar – uppnå minst 500 medlemmar 2020 (2016: ~120) 2020: 265  
• En stabil ekonomi i balans för att kunna fortsätta växa - År 2020 ha 100 000 kr i kapital utan skuldsättning för 
att säkra fortsatt tillväxt (2016: 50 000 kr) 2020: Uppnått 
 
Vi ser att vi är relativt långt ifrån både antalet ledare och antalet medlemmar, men att vi har lyckats stabilisera 
föreningen. Vi har nu en grundkompetens av ledare och ekonomiska möjligheter att växa den dag vi får 
engagemanget.  
 
Efter fyra år som ordförande lämnar jag nu med varm hand över ordförandeklubban till nästa kraft, vi har lärt 
oss mycket och vi har mycket kvar att jobba för. Genom att vara medlem och deltagare, att vara ledare och 
skapa aktiviteter, att vara förtroendevald och driva vår lokalavdelning, genom allt vårt engagemang bidrar vi 
tillsammans till ett det samhälle vi är en del av.   
 
Låt äventyret börja! 
 
Magnus Widström  
Ordförande Friluftsfrämjandet Eskilstuna  
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VÅR VERKSAMHETS UTVECKLING 2020 
Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet genomför 1 937 aktivitetstimmar vilket är 422 timmar mindre än 
under 2019. Antal timmar har minskat varje år sedan 2018 och olika verksamhetsområden har toppat med 
antalet timmar för olika år. 2020 var det vildmarksäventyren som står för de flesta timmarna. 
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VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDENS UTVECKLING 
I vår lokalavdelning ligger huvudfokus på barn, familjeverksamhet och låglandsvandrig. Vi genomför även ett 
antal årliga friluftsevenemang. Nytt för 2020 är att vi introducerat kajak och motion till vår verksamhet. 

FRILUFTSÄVENTYR FÖR BARN 

Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och i denna kategori ingår:  
- Skogsmulle och skogens värld 0–6 år (t.ex. knopp, knytte, skogsmulle) 
- Vildmarksäventyr för barn 7–12 år (t.ex. Strövare, Friluftsare) 
- Familjemulle & Äventyrliga familjen där åldrarna är blandade 

Under 2020 har vi haft en grupp med Äventyrliga familjen, en grupp med strövare och en grupp med friluftsare, 
grupperna har träffats ca 1 gång i månaden och till huvuddelen fokuserat på friluftsteknik så som eld, 
matlagning och byggnationer. Vi har även varit med i till evenemanget Sagornas skog arrangerat av 
Studiefrämjandet. Där hade vi en öppen träff med sagotema för barn. Totalt har vår lokalavdelnings 
barnverksamhet skapat 862 aktivitetstimmar för barn under 2020. Där vildmarksäventyren står för merparten 
av timmarna. Det är 547 timmar färre än under 2019. 

VANDRING LÅGLAND 

Vi har genomför en heldagsvandring längs Gyllenhimska leden och månatligen återkommande Power Walks. 
Totalt genomförde området vandring 56 aktivitetstimmar. Det är 42 timmar mer än föregående år. 

KAJAK 

2020 var året då vi efter några års planering, utbildningar och diskussioner kunde starta upp vår 
kajakverksamhet. I uppstarten har vi haft ett gott samarbete Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Västerås där vi 
i utbyte av varandra haft ledare som kört turer för båda lokalavdelningarna något som varit extremt viktigt i en 
fas av kunskapsuppbyggnad. Västerås lokalavdelning har även möjliggjort utlåning av kajaker, även om det 
inneburet en hel del transporter. Att det inte finns någon aktör i Eskilstuna som hyr ut kajaker är en starkt 
komplicerade faktor för att få till verksamheten.  

Vi har genomfört 5 kvällsturer från Borgåsund i Hallstahammars kommun där Lakeside Adventure möjliggjort 
smidig kajakuthyrning. Kvällsturerna har främst varit av nybörjarkaraktär och snabbt blivit fullbokade. Vi har 
även genomfört en heldagstur i östra Hjälmaren och en i heldagstur i Mälaren med gott resultat. Totalt fick vi 
ihop 275 timmar på vattnet. 

FRILUFTSEVENT 

Eskilstunas lokalavdelning har en gammal tradition att varje år på mors dag arrangera Mulleloppet. I år fick vi 
lägga detta event på is med tanke på rådande pandemi med tillhörande rådande restriktioner för allmänna 
sammankomster. Vi har även tidigare arrangerat en höstvariant med reflexbana – Mullesmyget. Även denna 
fick vi ställa in. De 640 timmar som finns inrapporterade representerar våra digitala tipspromenader som vi 
arrangerade i att försöka att kompensera för uteblivna aktiviteter. 
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VÅRA LEDARE 
Vi är idag 18 st ledare knutna till Eskilstunas lokalavdelning med totalt 8 st olika ledarkompetenser. Under 2020 
har vi skickat 1 ledare på utbildning inom kanadensare. Vi har även fortbildat 3 av våra befintliga ledare. 1 
ledare gick en kurs inom kanadensare och två ledare genomgick GSRT som är en utbildning för grundläggande 
kanotverksamhet (hjälpledare). En av våra vandringledare har flyttat och fortsätter sin verksamhet i en annan 
lokalavdelning. 

LEDARTYPER ANTAL FÖRÄNDRING 2020 
 VANDRING 5 -1 

 KAJAK 1  

 SKOGSMULLE 7  

 FAMILJEMULLE 2  

 STRÖVARNA 2  

 ÄVENTYRLIGA FAMILJEN 1  

 KANADENSARE 1 1 

 GSRT (SÄKERHET PÅ VATTEN) 5 3 

 

FÖRNAMN EFTERNAMN LEDARKATEGORIER 
KARIN ISAKSSON  FAMILJEMULLE SKOGSMULLE  VANDRING  
MAGNUS WIDSTRÖM  FAMILJEMULLE GSRT  KAJAK KANADENSARE 

ÅSA NORRBY  SKOGSMULLE GSRT   

JOHAN  RÄNNBÄCK   SKOGSMULLE    

KARIN WINNERSTAM  SKOGSMULLE    

MAGNUS WIDSTRÖM  SKOGSMULLE    

MALIN FREDRIKSSON  SKOGSMULLE    

MARTIN BERGGREN  SKOGSMULLE    

TOBIAS AVEMAN  STRÖVARNA GSRT   

HENRIK ANDRÉN  STRÖVARNA GSRT   

INGVAR HÄGGQVIST  VANDRING    

JAANA KARJALA  VANDRING    

JUKKA AARNIO  VANDRING    

THOMAS MAGNUSSON  VANDRING GSRT   

GRENLEDARE – AKTIVITETSANSVARIGA 

De ledare som utses som aktivitetsansvariga inom sin gren har i uppdrag att rapportera hur det går och vad 
som händer till styrelsen inför varje styrelsemöte samt att skriva sin del av verksamhetsberättelsen varje år. 

Barnverksamhet  Karin Winnerstam 
Vandring Tomas Magnusson 
Kajak Magnus Widström 
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VÅRA MEDLEMMAR  
Vi har under 2020 minskat i antal medlemmar med 29 st. Vårt medlemsantal har varit relativt konstant de 
senaste 4 åren. Det man kan se är att familjemedlemskap blir mer och mer populärt. (Detaljerad data för 2019 
saknas i dagsläget.) 

ÅR ENSKILT 

MEDLEMSKAP 

FAMILJEMEDLEM FAMILJEMEDLEMSKAP GRUPPMEDLEMSKAP GRAND 

TOTAL 

2016 30 44 19 41 134 

2017 76 89 36 67 268 

2018 77 101 38 47 263 

2019     294 

2020 75 137 51 2 265 
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KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 
Vi har under året fått många möjligheter att synas och höras i både radio och tryckt media. I Sveriges radio P4 
Sörmland har vi medverkat två gånger med reportage och Skogsmulles utmaningar och under sommaren vi 
poppade popcorn på stormkök och pratade friluftsliv med barn. Vi har även medverkat i artiklar i några av 
Eskilstunas gratistidningar som sprids till många hushåll, Eskilstuna Kuriren Extra och Eskilstuna Energi och 
miljös kundtidning Hos oss.  

Under 2020 har våra viktigaste aktiviteter för att bevara vår lokala friluftsmiljö varit att vi har en 
styrelsemedlem som deltagare i Eskilstuna kommunen Natur- och vattenvårdsberedning samt att vi har 
besvarat ett samrådsunderlag inför byggandet av vindkraftspark vid Stora Uvberget invid Hedlandets 
naturreservat.  

Vi kommunicerar i följande kanaler: 

 Vår lokalavdelnings del i Äventyrshanteraren på Friluftsfrämjandet.se 
 Vår lokalavdelnings egna Facebookssida och Instagram 
 Lokal press och media 

Under Pandemins början kunde vi se en rejäl ökning i antalet följare i våra kanaler. Under senare delen av året 
har nytillkomna följare mestadels bestått av betalda följare = valt att följa oss genom våra annonser. 
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BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 
Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad gäller ekonomiskt stöd samt 
samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och kompetensutbyte. Våra viktigaste 
samarbetspartners är: 

 Eskilstuna kommun har gett oss ersättning under 2020 för uteblivet Mullelopp.  
 Eskilstuna Energi och miljös samarbete ”Eskilstuna el” ger föreningen sponsringsbidrag för varje 

tecknat elavtal där konsumenten väljer Friluftsfrämjandet Eskilstuna.   
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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.  

Vår lokalavdelning leds av styrelsen som har 8 medlemmar, under året har vi genomfört 6 st styrelsemöten.  

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.  

STYRELSEN 

Ordförande   Magnus Widström   
Kassör   Karin Winnerstam   
Sekreterare   Åsa Norrby   
Ledamot   Thomas Magnusson   

Martin Berggren   
Ingvar Häggqvist   
Tomas Lindberg   

Suppleant   Anita Gårdestedt   

 

Eskilstuna i februari 2021 

Styrelsen för Friluftsfrämjandets lokalavdelning Eskilstuna 

 

Magnus Widström Martin Berggren Åsa Norrby 
Ordförande Vice Ordförande Sekreterare 

 

Karin Winnerstam Thomas Magnusson Tomas Lindberg  
Kassör Ledamot Ledamot 

 

Ingvar Häggqvist Anita Hallersten  
Ledamot Suppleant  
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Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.  

Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

TACK FÖR DITT STÖD
Tack vare ditt medlemskap får f er möjlighet att komma ut i naturen, speciellt 

dem som annars inte hittar dit. Du är med och stärker förutsättningarna 
för en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Som medlem får du också tillgång 

till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva 
medlemsförmåner samt Magasin Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring 

ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli 
ledare i organisationen.


