
Verksamhetsplan Friluftsfrämjandet Exerman Lokalavdelning 2023 

 

Exerman gick in i 2023 med följande styrelse, innan årsmötet. 

Ordförande: Mats Herbert  
v ordförande: Gunilla Hamelius 
Kassör: Crister Bäcklund 
Sekreterare: Anita Herbert 
Ledamot: Stefan Gran 
Ledamot: Rickard Nilsson 

 

Medlemmar i Exerman  
Exerman hade vid årsstarten c:a 30 medlemmar och nu 37  (2023-02-07).  

 

Exermans ledare 
Exerman har följande ledare. Några har inte kunnat vara aktiva under året men kommer tillbaks nästa 
år. Inom kajak har Mats blått paddelpass och kan examinera grönt paddelpass. 

 

Planen för 2023 
Planen för år 2023 är att vidareutveckla verksamheten och få igång fler ledare att leda turer, att få fler 
att bli ledare och att få fler medlemmar. Dock finns inget självändamål med att växa utan det ska 
göras på så sätt att vi själva trivs och har trevligt i verksamheten. Att få fler medlemmar ger oss dock i 
nuläget en viss bekräftelsekänsla ifall vi ser att folk gärna vill ta del av vår verksamhet.  

Föreningen har inga ekonomiska mål, vi har inga fasta kostnader. 

Verksamheten kan dels gärna vara lite spetsad mot dem som gärna går stiglöst, sover ute på vintern 
och vill förflytta sin comfortzon, men likaväl mot dem som tycker det är behagligt att promenera på 
en fin stig i vårsolen. Det behöver inte vara äventyr, utan rekreation och trivsel, liksomm livslust och 
folkhälsa. 

Styrelsearbetet avsers göras på liknande sätt som 2022, dvs med middag på olika ställen och därefter 
möte. Likaså kan tex eknonomiarbete göras tillsammans under liknande former, så att sådant arbete 
blir socialt och roligt istället för något man gör för att ”ställa upp”. 

 

Längd-
Ledare Vandring Kajak åkning Fjällvandring

Anita Herbert Ledare +
Grenledare

Anna Larsson Ledare
Crister Bäcklund Hjälpledare
Gunilla Hamelius Ledare
Mats Herbert Ledare Ledare +

Grenledare
Ledare +

Grenledare
Rickard Nilsson Ledare Grenledare
Stefan Gran Hjälpledare Hjälpledare
Annika Lundström Hjälpledare



Planerade arrangemang (2023-02-07) 

 Föredrag om Grönland 23 januari 
 Skidträning hela vintern 
 Föredrag om kajakbygge och norgepaddling 20 februari 
 Tältskidtur 17- 19 mars 
 Orienteringskurs 20 mars-1 maj 
 Stigvandring 12 mars 
 Stiglös vandring Bogesund (ej datumsatt) 
 Region Mälardalens ledarträff månadsskiftet 30/9-1/10, redan bokat Vindalsö. 
 Diverse kajakpaddlingar och vandringar som ännu inte är planerade 

Planer på cykelverksamhet finns också, och kanske vill några ledare starta något nytt också. 

 

 

 

 

 

 

 

 


