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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2021 – FRILUFTSFRÄMJANDET ESKILSTUNA 

Planeringen för året är i skrivande stund osäker och starkt beroende på vilka former av restriktioner pga COVID-19 som 
kommer finnas under året. 

Bakgrund och allmänna inriktningar 
Föreningens verksamhet och medlemsantal har under de två sista åren varit på avtagande och vi har haft problem att 
rekrytera nya ledare till vår förening vilket inneburet att tänkt tillväxt uteblivit. De ledare som utbildat sig har även haft 
svårigheter att starta och fortsätta med verksamhet. 
 
Vi tror att en del av lösningen kan vara att helt enkelt börja ha mer roligt, både tillsammans och i de äventyr vi 
genomför. Detta tema går i linje med Friluftsfrämjandets syfte att verka får ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för 
naturen genom roliga, trygga och lärorika friluftsäventyr. 
 
Vi vill därför under 2021 satsa på oss som är engagerade i vår lokalavdelning. Vi kommer att uppmana våra ledare att 
genomföra äventyr som de själva brinner för och fokusera på glädjen istället för vad deltagarna kan tänka sig vilja ha för 
typ av äventyr. Vi vill också börja att anordna fler ledarträffar. På så sätt hoppas vi bidraga till en härlig stämning, bra 
teamkänsla, ett gott samarbete och en positiv bild av föreningen. Lyckas vi med det kommer vi öka chanserna för fler 
rekryteringar av både nya medlemmar och fler ledare.  
 
 

Vi planerar följande målsättningar inom respektive verksamhetsgren: 
 
Friluftslivets år 2021 
2021 har utsetts till Friluftslivets år, projektet genomförs på riksnivå och syftar till att få fler människor att prova 
friluftsliv och långsiktigt fortsätta. Vi tänker oss att erbjuda kvällsträffar med utbildning i nybörjarkunskaper i eld, 
matlagning och hur man sover med familjen i tält.  

 Januari: Invigning Friluftslivets år 2021 
 Februari: Inspiratör friluftsliv 

 Mars: Friluftskompis 
 April: Hela Sveriges friluftsdag 
 Maj: Friluftsliv i skyddad natur 

 Juni: Äta ute 
 Juli: Sova ute 

 Augusti: Jag har aldrig… 
 September: Gilla friluftslivet 
 Oktober: Lära ute 

 November: Må bra ute 
 December: Dialog friluftsliv  

Skogsmulle och skogens värld 
Ingen verksamhet har bedrivits i verksamhetsgrenen under 2020 pga. att vi inte haft ledare tillgängliga, vi bedömer dock 
att efterfrågan är fortsatt mycket hög på verksamhet för barn i förskoleåldern. Rekrytering av nya ledare kan ha stor 
potential att medföra expansion verksamheten och nå nya medlemmar.  
 
Vildmarksäventyr 
Bibehålla befintliga grupper för Strövare, Frilufsare och Äventyrliga familjen. Siktar mot att ombilda äventyrliga familjen 
till en strövargrupp under hösten. Vi bedömer att intresset för verksamhetsgrenen är större än utbudet, så rekrytering 
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och utbildning av ledare skulle kunna möjliggöra en expansion. En grupp ungdomar i Eskilstuna har visat intresse för att 
starta upp TVM verksamhet inom vår lokalavdelning.  
 
Vandring 
Vi jobbar vidare med att få ett stabilt liv i vår vandringsverksamhet, vi bedömer att uppstarten kommer ske efter 
sommaren pga. rådande restriktioner.  
 
Kajak 
Efter mycket fint gensvar i vår uppstart 2020 fortsätter vi vår kajakverksamhet. Under 2021 planerar vi utbilda två nya 
ledare för att kunna bli starkare kommande år. Fokus i verksamhetsgrenen är kvällspaddlingar och vi siktar mot att 
genomföra minst någon heldagsturer och övernattningstur. Kajakledarna kommer även att diskutera och sätta rutiner 
kring säkerhet, nivåbeskrivningar och dylikt.  
 
Kanadensare 
Vi har från slutet av 2020 en utbildad kanadensarledare och några med GSRT behörighet. Inom 
kanadensarverksamheten planerar vi för minst en nybörjarkurs i hur man paddlar tekniskt och säkert med sin familj 
samt en tur med övernattning.  
 

Vi planerar följande målsättningar inom våra administrativa områden: 
 
Ledaradministration, planering och samordning 
Eftersom verksamheten ligger på sparlåga i skuggan av rådande pandemi finns möjlighet att sätta bra rutiner och en 
stabil grund för att expandera. Vi kommer därför att lägga tid på att sätta en struktur för ledarhantering och fokusera på 
att etablera en bra “onboarding-process” med fadderskap och uppföljningar de första 2 åren som ledare. Vi har även 
som ambition att komma igång med regelbundna ledarträffar för att sätta igång samverkan och inspiration. 
 
Vi har märkt att steget att bli ledare och gå en kurs är bara början. Vi behöver stötta och uppmuntra våra ledare att 
fortsätta sin verksamhet och ge inspiration och hjälp till att anordna aktiviteter. För att göra detta kommer vi jobba med 
en egen dokumentbank i Teams samt samordning i vår Facebook-grupp. 
 
Kommunikation och marknadsföring 
Vi kommer att fortsätta spendera pengar på regelbunden annonsering på vår Facebooksida. Hittills kostar det oss ca 6 kr 
för varje ny gillamarkering från annonsen och det bedömer styrelsen som godkänt.  
Vi vill även satsa på att marknadsföra möjligheten att bli ledare hos oss eftersom det passar bra att utbilda ledare inför 
2022 då förhoppningen är att vaccinationen kommit så pass långt att det går att påbörja verksamhet igen.  
Ett tredje fokusområde är Friluftsåret 2021 där vi kommer publicera in inlägg som följer månadernas olika temas. Vi 
kommer uppmuntra våra ledare att dela inlägg från deras träffar för att visa mer av vår verksamhet. 
 
Styrelsemöten 
Vi har märkt att vi som sitter i styrelsen gärna pratar idéer och verksamhetsplanering på styrelsemötena. Det är 
samtalsämnen där vi skulle ha stor nytta av att ha våra ledare närvarande.  
Därför kommer vi att strukturera om styrelsemötena så att dom blir kortare och bara innehåller de obligatoriska 
punkterna. Efter varje styrelsemöte kommer vi ha verksamhetsrapportering och planering och till dessa kommer vi 
bjuda in samtliga ledare. För oss i styrelsen kommer detta inte innebära någon större förändring men för ledarna 
kommer det innebära en ökad inblick och inspiration. 
 


