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Ordföranden har ordet
125 år av äventyr - vårt bidrag till ett bättre Sv erige
125 år av äventyr - Under 2017 har det hänt mycket; Friluftsfrämjandet har firat 125 år, Skogsmulle fyllt 60
år, Friluftsfrämjandet funnits i 50 år i Eskilstuna och inte minst har vi nystartat lokalavdelningen i Eskilstuna
med nya friska Friluftsfrämjarkrafter.
I februari 2017 i år var vår förening förberedd för nedläggning och vi var ca 120 medlemmar. Vi fick ihop ett
nytt gäng engagerade krafter och vi var vid medlemsåret 2016-2017 slut 268 medlemmar. Vi har haft cirka 70
barn totalt i våra verksamheter under året, vi har gått från noll till åtta aktiva ledare. Vilken utveckling vi har
åstadkommit!
I vår offensivt satsande budget räknade vi med att gå cirka 20 000 kronor i förlust. Genom ett bra jobb med
sponsorer, bidrag, fler medlemmar och mer verksamhet än planerat - slutar vi på ett positivt ekonomiskt
resultat, vilket ger oss goda förutsättningar att fortsätta utvecklas.
Jag är överraskad över alla positiva reaktioner, både från föräldrar men även från den äldre generationen som
tycker det är roligt att vi är igång igen. Det är många som kommer fram och berättar om sina friluftsfrämjaroch mulleminnen. Vi har ett starkt varumärke att försätta bygga på i Eskilstuna.
Vi har många spännande idéer om hur vi skulle kunna utveckla friluftslivet i Eskilstuna. Vi har satt en grundidé
till hur vi ser föreningens utveckling de närmaste åren vilken vi beskriver i vår verksamhetsplan som tas upp för
beslut på årsmötet.
125 år efter föreningens bildande behöver vi fortfarande ”verka för en aktiv fritid genom skidåkning och annat
friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje”. Idag håller stillasittandet, inomhusvistelsen och
brist på tid i naturen på att bli en ny folksjukdom. Svenska barn sitter stilla nio timmar per dag – de rör sig
minst i Norden. Endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna når den dagliga rekommendationen
för rörelse.
Som lokalavdelning är det vi som bidrar till att leverera lösningen på denna samhällsutmaning. Det är vi som ser
till att stora och små kommer ut i naturen och får röra på sig tillsammans. För det är ju inte bara motionen och
den friska luften vi bidrar med. Just ”tillsammans” är ju något som är lite nedtonat i samhällsdebatten, men ack
så viktigt för att vi ska må bra och vara friska. Genom att göra friluftsliv tillsammans, gör vi en viktig insats inte
bara för oss själva, utan för alla som vi delar det med, och alla som blir inspirerande att ta steget själva.
Så 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 bättre Sverige.
Låt vårt äventyr fortsätta och många andras äventyr börja.
Tack för ditt bidrag!
Eskilstuna i februari 2018
Magnus Widström
Ordförande Friluftsfrämjandet Eskilstuna
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 95 000 medlemmar och 7000
ideella ledare, varav 268 medlemmar och 10 ledare är medlemmar i vår lokalavdelning. Vårt fokus sedan
starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.
I vår lokalavdelning har vi under 2017 haft huvudfokus på barnverksamheten som en grund för att åter bygga
upp en livskraftig Friluftsfrämjarförening i Eskilstuna.
Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet skapat 2156 aktivitetstimmar.

FRILUFTSFRÄMJANDET 125 OCH SKOGSMULLE 60
Föreningen summerar stolt ett nationellt firande av jubileumsåret 2017 på temat ”Minst lika aktuella som
någonsin”. Det har engagerat mer än 20 000 personer genom hela Sverige och gett ett stort genomslag media
genom ca 100 artiklar som berättat om vårt firande och hur Friluftsfrämjandet är minst lika aktuella som
någonsin.
I vår lokalavdelning har vi firat med ett stort Mullekalas med alla barngrupper i Skjulsta söndag den 17
september. Vi arrangerade olika aktiviteter, grillade våfflor över öppen eld och barnen ritade teckningar till
Skogsmulle.
Omkring 150 personer deltog i vårt firande och Eskilstuna kuriren gjorde ett WEB-tv inslag om Skogsmulle 60 år
i samband med en av barngruppernas träffar.
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BARN – FRILUFTSÄVENTYR
Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och skogens värld,
vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år. Vi har under året testat några olika
upplägg för hur vi skall köra våra barngrupper, vilka gett oss värdefulla erfarenheter att vidareutveckla vår
verksamhet på.
Totalt har vi haft ca 70 barn i olika barngrupper under 2017:
Vårterminen – Knopp, Knytte, Familjemulle
Sommaren – Öppna skogsgläntan (upp till 20 deltagare vid något tillfälle)
Höstterminen – Familjemulle, Strövare och enstaka familjevandringar
Vi har under året provat att ha en familjevandring med korvgrillning runt sjön Skiren vilken lockade nya
medlemmar till föreningen.

MULLELOPPET
Söndagen den 28 maj arrangerade vi Mulleloppet i samarbete med Eskilstuna Trailklubb som stod för
bemanningen runt banan. Cirka 200 barn deltog i loppet, vilket gav en positiv riktning för nystarten av
föreningen.

FRILUFTSVERKSAMHET FÖR VUXNA
Under 2017 har vi inte bedrivit någon verksamhet riktade mot vuxna, men utbildat ledare för att kunna starta
upp vandringsverksamhet under 2018.

ÅRBYSTUGAN
Vår lokalavdelning har sin bas i Årbystugan. Vi har under året fortsatt arbetet med att sänka föreningens fasta
kostnader för att möjliggöra satsningar på verksamheten.
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VÅRA LEDARE
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet flera hundra
ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ge dem möjlighet att utvecklas och
uppmuntra dem att stanna i organisationen.
Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 2017. Vi har därmed en
mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller etnisk och kulturell mångfald, samt att alltför få barn
fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi vill underlätta nyrekrytering av både ledare och förtroendevalda.
Vi är totalt 9 ledare och har under 2017 utbildat 8 nya ledare. Fördelat på varje gren är vi:
8 ledare varav 7 nya, inom Barn – vildmarksäventyr
1 ledare varav 1 ny, inom Vandring
Alla aktiva ledare och ideellt aktiva har under året tilldelats Friluftsfrämjandets ledarväst för att skapa
samhörighet och som uppskattning för sina insatser.

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.
Vi har under 2017 ökat från 120 till 268 medlemmar i vår lokalavdelning.
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KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN
För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning
vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Vi kommunicerar i följande
kanaler:
-

Vår egen plats på friluftsframjandet.se
Vår lokalavdelnings egna Facebookssida med ca 400 följare
Under 2017 har vi deltagit på följande publika arrangemang och marknadsfört vår verksamhet:
o Världsmiljödagen i Torshälla 5 juni
o Eskilstunas Föreningsmässa 22 september där även Skogsmulle kom på besök

Genom våra dryga 2000 antal aktivitetstimmar har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt och
Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. För kommande år ska vi försätta stärka kännedomen om vårt
varumärke i Eskilstuna.

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. Vi har 7 ledamöter i styrelsen och vi har under året genomfört 7 stycken
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 ändamål.
Styrelsens främsta verksamhet under 2017 har varit att etablera en stabil grund för nystarten av föreningen
och att sätta riktningen för föreningens fortsatta utveckling. Styrelsens och ledargruppens diskussioner om
vägen framåt presenteras i vår verksamhetsplan för 2018 som beskriver föreningens övergripande mål mot
2020 och specifika mål för 2018 års verksamhet. Verksamhetsplanen är föremål för beslut på årsmötet 2018.
STYRELSEN
Ordförande

Magnus Widström

Kassör

Karin Winnerstam

Sekreterare

Åsa Norrby

Ledamot

Suppleant

Thomas Magnusson
Martin Berggren
Ingvar Häggqvist
Tomas Lindberg
Anita Gårdestedt
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GRENLEDARE OCH LEDARE
Ledare Knopp, Knytte, Mulle

Magnus Widström, Åsa Norrby, Martin Berggren, Malin Fredriksson
Karin Isaksson

Öppna Skogsgläntan

Sara Sundin

Ledare Strövare

Henrik Andrén, Tobias Aveman

Ledare Vandring

Tomas Magnusson

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 för Eskilstuna lokalavdelning har under 2017 varit:
o
o

Sparbanksstiftelsen Rekarne – bidrag till ledarutbildning
Länsförsäkringar Sörmland – reflexvästar

Under året har vi även gått in i Eskilstuna Energi och miljös samarbete ”Eskilstuna el” som ger föreningen
sponsringsbidrag för varje tecknat elavtal där konsumenten väljer Friluftsfrämjandet Eskilstuna.

Eskilstuna i februari 2018
Styrelsen för Friluftsfrämjandets lokalavdelning Eskilstuna

Magnus Widström
Ordförande

Martin Berggren
Vice Ordförande

Åsa Norrby
Sekreterare

Karin Winnerstam
Kassör

Thomas Magnusson
Ledamot

Tomas Lindberg
Ledamot

Ingvar Häggqvist
Ledamot

Anita Gårdestedt
Suppleant
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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.

LÅT ÄVEN TYRET BÖRJA.

Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.
Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

