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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSPLAN 2018 FÖR
FRILUFTSFRÄMJANDET LOKALAVDELNING ESKILSTUNA
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Eskilstuna driver vår verksamhet i andan av Friluftsfrämjandets
ändamål att ”Främja en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och där igenom verka för

folkhälsa och livsglädje” och vi jobbar mot visionen ”Världens bästa friluftsupplevelser för alla,
guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare”.
Nuläge
Friluftsfrämjandet i Eskilstuna är nu i en stark tillväxtfas efter att från årsmötet 2017 nystarat med nya
ledare och styrelse. Den verksamhet vi genomfört under 2017 visar att det finns ett intresse hos
Eskilstunaborna att delta i friluftsverksamhet. Vår främsta svaghet är att vi ännu inte nått en kritisk
massa för att vara en långsiktigt överlevande förening.
Långsikta mål 2020 för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Eskilstuna:
•

Antal ledare – Nå mer än 25 ledare 2020 (2017: 8)

•

Antal medlemmar – uppnå minst 500 medlemmar 2020 (2017: 268)

•

En stabil ekonomi i balans för att kunna fortsätta växa - År 2020 ha 100 kSEK i kapital utan
skuldsättning för att säkra fortsatt tillväxt (2016: 50 kSEK)

Huvudsakliga inriktningar för 2018:
•

Bibehålla och om möjligt utveckla barn och ungdomsverksamheten (kvalité och numerär)

•

Hitta tillfällen för att hela familjen att utöva friluftsliv och rörelse, såsom familjevandringar
familjeevent (läger) och mulleloppet.

•

Etablera verksamhet för vuxna; vandring, skogs afterwork och ev. äventyrliga vuxna, genomföra
ett vandringsevent under hösten.

•

Fortsätta jobba för att långsiktigt utveckla vår verksamhet med nya grenar och hitta vägar för
ledarförsörjning och finansiering.

Ekonomisk plan
Vi ser att vägen framåt för att bibehålla vår positiva utvecklingstrend är att fortsätta satsa på att
aktivt på ledarutbildning, ledarvård och inköp av verksamhetsmaterial, vilket gör att dessa poster är
stora i förhållandet till totalen. Underförutsättning att vi kan hitta villiga ledare som vill utbildas, kan
en sådan satsning innebära att vi kan göra negativt resultat vissa år för att åstadkomma en
volymtillväxt som på längre sikt kan ge oss möjligheter att nå våra uppsatta finansiella mål.

Detaljer om respektive mål och verksamhet återfinns i den fulla utgåvan av verksamhetsplanen.
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