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ORDFÖRANDE HAR ORDET
2015 var ett spännande och utvecklande år för lokalavdelningen. 14 helt nya ledare som gick en
FF grundutbildning samtidigt som det bara var en ledare som slutade pga flytt. Vi har några
vilande ledare också under året som gått.
Vi ser att våra ledare börjar flytta på sig mellan grenarna mer än tidigare, vilket jag tycker är ett
bra betyg för vår förening. Det är en av styrkorna för Friluftsfrämjandets ledare, att kunna
vidareutbilda sig i både befintlig gren och gå vidare till andra områden. Stor potential för
personlig utveckling.
Vid medlemsårets slut, i september månad, hade vi en medlemsökning på 10%, vilket är mycket
glädjande. Nu kommer vårt gemensamma ansvar för att både nya och gamla medlemmar känner
glädje i våra aktiviteter samtidigt som vi gemensamt stärker vår förståelse för att FF värnar om
dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar för bevarandet av allemansrätten och att alla ska
få möjlighet till friluftslivet.
”Vår förening blir precis det vi medlemmar gör den till tillsammans.”
Ulrika Brodin
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INLEDNING
På vår årliga Kickoff fick vår vision 2020 ett motto:
Järfälla LA - den naturliga inkörsporten till naturen, för alla
Vi vill öka förståelsen för allemansrätten och vad den betyder, hur den påverkar oss och vilken
enorm tillgång naturen är. Och helt gratis, bara man vågar ge sig ut! Våra grupper och aktiviteter
är ett sätt att inspirera och ge modet att ta det första steget.
För att ytterligare förstärka detta, ser vi möjligheten att genom enstaka prova-påtillfällen, få ännu
fler att hitta ut i skogen.
Under året lanserades Friluftsfrämjandets nya websida, inklusive barnsjukdomar. Det har utmanat
inte minst våra ledare, men även kansliet och alla våra medlemmar. Vi ser dock ljust på framtiden,
då riksorganisationens IT-avdelning jobbar vidare med sidan.
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STYRELSE/ORGANISATION
Styrelsen
Ordförande

Ulrika Brodin

Vice ordförande

Jenny Ahlford Bétend-Bon

Sekreterare

Christine Hemmander (timeout under hösten)

Kassör

Anna Nordlander

Styrelseledamot/Webansvarig

Conny Andersson

Styrelseledamot

Helen Grindberg

Styrelseledamot

David Finch

Styrelseledamot

Stina Slettenmark (avgick i april av personliga skäl)

Styrelseledamot

Erik Olsson Mörk (avgått)

Suppleant

Sven-Erik Wahl (klev in som ledamot i april)

Suppleant

Sara Zell (avgått)

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.
Revisorer

Maria Eriksson och Gabriella Nilsson

Revisor suppleant

Johanna Edemyr och Göran Sjöblom

Valberedning

Anders Brodin
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Grenledare
Barnskridsko

Maggie Enberg Björkegren

Fjäll

Gabriella Nilsson

Långfärdsskridsko vakant (kursansvarig

Lena Mörrby Sjöblom)

Snö (alpint/längd)

Anders Brodin och Ulrika Brodin

Skogsmulle och skogens värld
Vildmarksäventyr

(Öppna skogsgläntan/Skogsknytte/Mulle)

(Strövare/Frilufsare/TVM/MTB/Äventyrliga familjen)

Annika Hjort
Lena Mörrby Sjöblom (VT-15)
/Mikael Hedin (HT-15)

Bytesmarknad

Jan Svanström

Kaféansvarig Rocksta

Sven-Erik Wahl

Stugfogde Rocksta

Sven-Erik Wahl

Föreningsadministratör/Kanslist

Linda Legg (tom aug-15)*

I Ur och Skur

Linda Bygde

*har därefter hanterats av Ulrika Brodin, Anna Nordlander och Birgitta Nordlander
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FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET
Barnskridsko
Skridskoskola
Våren 2015 deltog 44 barn mellan 5 och 8 år i skridskoskolans första timme. Nybörjarna lär sig att
ta sig fram, åka slalom, göra ballonger och åka baklänges genom att göra som ekorren, vifta på
svansen. De äldre får utveckla skridskotekniken mer och mer ju fler år de är med.
Under söndagarnas andra timme hade vi två grupper (med lite olika inriktningar).


En Teknikgrupp (10 deltagare) för barn som åkt med oss under många år, de fick bl a lära
sig och öva översteg framåt och bakåt, åka fort, bromsa tvärt på stället.



En liten grupp (5 st) barn valde att prova på att spela bandy med oss. Det blev även en
hel del skridskoteknik förutom rena bandyövningar.

Hösten 2015 deltog 50 barn i grupperna för nybörjare och lättare fortsättning.
Under söndagarnas andra timme hade vi en grupp (14 deltagare) som genom olika
skridskoövningar och lekar lärde sig mer teknik samt fick pröva på riktiga bandyövningar.
Under hösten hade vi två kortkurser (med 7 respektive 6 deltagare) för vuxna. Kurserna samlade
både nybörjare och de som ville fräscha upp gamla bortglömda kunskaper. Vi hade även en
deltagare från Ecuador.
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Skridskodisco
Fredagen den 11 december anordnade vi tillsammans
med Järfälla HC ett skridskodisco.
Ca 400 personer kom till ishallen under discots två
timmar. Härlig stämning på isen och på läktarna.
Lilla Vikingarännet
Tyvärr blev Lilla Vikingarännet liksom det stora
Vikingarännet inställt p g a osäkra isförhållanden.
Ett stort varmt tack till våra ledare, hjälpledare samt vår egen skridskoslipare.
Maggie Enberg Björkegren
grenledare

Fjäll
Fjällvandringar och förberedelser för fjällupplevelser
Höstresan till Bruksvallarna med dagtursvandring i september lockade rekordmånga. Vi fyllde en
extrastor buss och var totalt 57 deltagare och ledare. Vandringarna bjöd på fina fjällupplevelser i
naturreservatet på Hamra, topptur till Skarvarna och Ramundberget. Höstvädret gav oss alla utmaningar
genom höga vattenflöden vilket ledde till tuffare vad över jockar och bäckar. Under lördagen tvingade
höga vindstyrkor alla grupper att ändra turen för att ta skydd i lägre terräng. Väl nere i dalgångarna
kunde vi istället njuta av solen. På söndagen fick alla åka den nya gondolbanan upp på Funäsdalsfjället
för att därefter vandra tillbaka ner till byn innan resan gick hemåt igen. Bruksvallarnas Fjällhotell stod
för boende och god mat. Under fredagskvällen fick vi lyssna på Louise Östberg som genomfört 365
äventyr under ett helt år, ett äventyr per dag. Höstresan som sker i samarbete med Studiefrämjandet
genomfördes för 28:de året i rad.
Under våren genomfördes återigen en studiecirkel om hur man bäst förbereder sig för fjällvandring.
Kursen innehöll tre träffar kvällstid och en dagstur en lördag. Kursen lockade så många som 18
deltagare som fick tips om utrustning, fick provlaga mat, fundera över trygghet och säkerhet i fjällen,
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prova på att vandra paå Järvafältet med ryggsäck och inte minst planera och drömma om egna
fjällupplevelser anpassade efter egna förutsättningar och mål.
Fjäll deltog också i Vildmarksmässan med en inspirationsföreläsning om att våga börja fjällvandra och
hade också bemanning i Friluftsfrämjandets prisbelönta monter. Föredragen lockade många lyssnare till
de två tillfällena under mässdagarna.
Gabriella Nilsson // Grenledare Fjäll

Långfärdsskridskor
Efter en mycket sen isläggning kunde vi till slut göra några få turer innan isen försvann.
De som i december 2014 påbörjade en långfärdsskridskokurs fick den 18 januari möjlighet att ha
praktik på Säbysjön som bjöd på en is med mycket vatten på ytan. Men tappra deltagare åkte
varv på varv och tränade teknik, kastade lina, tränade kolonåkning och njöt av dagen trotts uselt
väder. Den 15 februari var det dags för nästa praktik på Bro fjärden som dagen till ära bjöd på
många spännande isar. Vi passerade råkar, tittade på vindbrunnar och många spännande isar.
Dagen var solig, blåsig och kall.
Säsongen blev mycket kort, strax efter kursen haft sin praktik försvann isen och säsongen var över.
Lena Mörrby Sjöblom
(kursansvarig)
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Snö (Alpint/Lagge)
i samarbete med Studiefrämjandet

För första gången arrangerade vi en längdskidor-teknikträningskurs för vuxna. Kursen (4 lektioner
a 80 minuter) var fullbokad (8 deltagare) och vi hade flera medlemmar på kö. David Finch, som
gick längdskidor steg 1 kursen i januari, ansvarade för kursen och Linda Legg hjälpte till som
assistent.
Skidskolan kom igång som planerat vecka 4. Vi hade sammanlagt 137 elever varav 126 barn, 3
ungdomar (freerider) och 8 vuxna. Vår avslutning, med Pirater som tema, var mycket uppskattad.
För andra året i rad arrangerade vi en resa till Romme som drog 77 st deltagare. Vädret var kanon
och alla var väldigt nöjda. I Romme hade vi gemensam lunch/grillning och körde 2 kurser
(Freerider och Carving) med totalt 7 deltagare.
Tillsammans med kommunen var vi också aktiva i ”Alla på snö” som arrangeras för alla 10åringar
av Svenska skidförbundet och Friluftsfrämjandet.
Vi var 9 aktiva instruktörer och 17 assistenter i skidskolan. 9 stycken gick skidor introduktionskurs
(i Bruket och Hammarbybackarna), 4 st gick Steg 1 utför och 1 st gick Steg 2 utför kurser. Jonas
Björkman deltog också i fortbildningskursen “Gilla backen”. Vi hade också två stycken mycket
trevliga ledarträffar. Vi tackar alla instruktörer och assistenter som hjälpt oss sprida skidglädje.
Anders och Ulrika Brodin,
Grenledare Skidor
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Skogsmulle och skogens värld (Öppna skogsgläntan/Knytte/Mulle)
Öppna skogsgläntan (barn 0-2 år)
Under våren 2015 hölls Öppna skogsgläntan vid Brukets skidbacke och under hösten 2015 vid
Säby gård.
Öppna skogsgläntan är Friluftsfrämjandets verksamhet för de allra minsta (0-2 år), som vänder sig
till föräldralediga och deras barn. Vi letar utlagda gosedjur längs en liten bana i skogen och
sjunger om varje djur. Efter sångstunden är det fika och fri lek för barnen, ungefär som på öppna
förskolan fast utomhus. En mysig stund för föräldrar och barn med möjlighet att träffa nya vänner!
Skogsknytte (barn 3-4 år)
Under 2015 har lokalföreningen haft Skogsknytteverksamhet vid Sandvik och vid Kallhällsbadet.
Vid Sandvik har 16 barn i åldern 3-4 år fått prova på att upptäcka naturen genom att använda alla
sina sinnen och dessa barn är nu redo för att övergå till Mulleverksamheten.
8 Knyttebarn vid Kallhällsbadet gick sin första termin och fick lära känna Mormor Gran och Farfar
Sten. Mormor Gran vaktar skogen och dörren som barnen låser upp med sina magiska nycklar.
Och framme vid Knytteplatsen möts barnen av Farfar Sten. Och som han har längtat efter att få
krama barnen som klättrar, klappar, luktar och letar småkryp i hans mossa.
Tillsammans med barnen har vi följt höstens växlingar och studerat de djur som bor i skogen med
hjälp av luppar, sånger, sagor, trolldeg, färg och en alldeles egen djurpark. Tiden går fort i skogen
och om det inte varit för Farfar Sten hade vi aldrig kommit hem. Han har ropat till sig barnen och
bett att få höra Knyttesången när klockan slagit elva.
Mulle (barn 5-6 år)
Friluftsfrämjandet Järfälla har under 2015 haft två Mulle-grupper, en vid Brukets skidbacke (14
barn) och en vid Hummelmora (13 barn).
Mullegruppen vid Hummelmora hage har bestått av nyfikna och upptäcktslyssna 5-åringar. När
vårterminen började var skogsmulle nytt för alla barn och det var dags att lämna mamma och
pappa för att följa med ledare och mullekompisarna ut i skogen. Under året har alla barnen
utvecklats mycket och lärt sig att bära sin egen ryggsäck samt hantera sin matsäck själv. Under
våra utflykter har vi bl.a. lagat mat på stormkök, gjort experiment och hjälpt till att naturstäda i
skogen genom att plocka skräp. Vi har också plockat bär som vi gjort sylt på, följt nässelfjärilens
olika utvecklingsstadier från larv till färdig fjäril och pratat om allemansrätten. Att träffa
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skogsmulle, gå reflexbana med ficklampa och poppa popcorn över öppen eld var nog årets
höjdpunkter.
Annika Hjort
Grenledare

Vildmarksäventyr (Strövarna/Frilufsarna/TVM/Äventyrliga familjen/MTB)
Strövarna/Frilufsarna
Vi hade under våren 2015 tre Strövargrupper och en Frilufsargrupp.
Under hösten fick vi möjlighet att starta upp ytterligare en Strövargrupp.
Sammanlagt har vi ungefär 70 aktiva Strövarbarn och 15 ledare och hjälpledare.
I Strövarna får man lära sig hantera kniv och yxa. Göra upp eld med eller utan tändstickor. Laga
mat på stormkök och på Muurikka panna. Lära sig knopar och bygga vindskydd. Plocka bär och
svamp. Åka skidor och skridskor på sjöis om vädret tillåter.
När man varit Strövare något år är det dags för den första övernattningen i tält. Oj vad spännande
att få tälta och äta frukost tillsammans utomhus. När man blivit Frilufsare blir utflykterna längre.
Man får pröva på att paddla kanot och sova i vindskydd. Att delta i en strövar/frilufsargrupp
handlar även mycket om gemenskap och samarbete. Vi hjälper varandra att lyckas i vårt friluftsliv.
Efter många år som grenledare och ledare valde jag under hösten att lämna mitt uppdrag inom
barn och ungdomsverksamheten och en ny grenledare har tagit över.
Tack alla ledare för många fina minnen och roliga år tillsammans och all tid ni lägger ner för att
Järfällas barn och ungdomar skall få meningsfulla aktiviteter i naturen.
Lycka till Micce Hedin med grenledarskapet!
Lena Mörrby Sjöblom,
Tidigare grenledare Vildmarksäventyr
TVM
2 ungdomar som blev invigda i TVM under sommaren på hemlig ort.
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Äventyrliga familjen
Under våren var vi fem familjer med varierande närvaro som träffades fem gånger. Vi hade
pulkaåkning och åt hajkbanan, slalom i Romme, övernattning i Rocksta med utematlagning,
vandring på Stäksön samt tältövernattning med äventyrsvandring i Ängsjö.
Under hösten var vi fem familjer som deltog i fyra träffar. Vi startade med tältövernattning,
äventyrsvandring, paddling och utematlagning en hel helg i Fjällnora. Även gången efter var det
övernattning men denna gång inomhus (för de flesta) i Rockstastugan. Vi hade även
svampplockning och avnjöt svampmackor på kvällen. De två övriga träffarna var det en mindre
vandring återigen på Stäksön och terminsavslutning med reflexvandring och korvgrillning i Ängsjö.
Helena Roll och Conny Andersson
Ledare Äventyrliga familjen

MTB
MTB cyklades det vid fem tillfällen under hösten. Gruppen varierade mellan 4-6 deltagare och höll
till på Järvafältet. Utgick från Säby Gård och utforskade olika delar av Järvafältet varje gång. Vid
varje tillfälle så passerades Rocksta café för att fylla på depåerna.

Bytesmarknad
2015 års bytesmarknad ägde rum i Träffen, Viksjöskolan lördagen den 24 oktober. Eftersom årets
datum sammanföll med höstlovsstarten befarade vi färre besökare, men kunde vid dagens slut
konstatera att 529 friluftsvaror hade bytt ägare och att vi hade gjort en bra vinst.
Anstormningen av säljare och köpare hanterades på bästa möjliga sätt tack vare våra kunniga
ledare, erfarna som nya, och väl intrimmade rutiner. Ett tack till er som skänkte utrustning till våra
aktiviteter för nyanlända!
Jan Svanström
Bytesmarknadsansvari
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Rocksta
Café
Caféet har som vision att hålla öppet varje söndag kl 11-15 under terminerna. Det har inte till fullo
gått att genomföra, men varit välbesökt de gånger de varit öppet. Våfflor har varit populärt och
likaså korvgrillning vid de tillfällen det erbjudits.

Stugfogden rapporterar
Det har piffats till inne i stugan med soffor, bord, stolar och glada ljuslyktor.
Det har hyrts ut vid två tillfällen till närliggande skolor, samt använts för övernattning vid fyra
tillfällen av våra egna grupper.
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Kansliet
Vår kanslist Linda Legg jobbade fram till augusti, då flyttlasset gick åter hem till England. Vi tackar
Linda för hennes engagemang och stora entusiasm som spridits till våra medlemmar och ledare.

Projekt Framtidens kansli utreds nu på region Mälardalen. Då effekten av det inte är fastställd, har
styrelsen valt att fördela kansliets sysslor på flera personer för närvarande.

I Ur och Skur
Under 2015 har vi på förskolan bedrivit verksamhet med ca 80 barn i åldrarna 1 till och med 5 år
där vi arbetar utifrån I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund
Förskolan I Ur och Skur Skogsbacken strävar efter att varje barn:


Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla



Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil



Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten



Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen



Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen



Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Varje åldersgrupp går till skogen minst en dag i veckan året runt. Vi stegrar utmaningarna för
barnen med stigande ålder och tidigare erfarenheter. Det kan tex vara våra friluftsdagar, heldagar i
skogen med medhav lunch och mellanmål, skidskola och skridskoskola. Våra äldsta barn har fått
lära sig om isvett på naturis och testa att använda isdubb och lina.
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Förutom skogen har vi en fantastisk gård som erbjuder många möjligheter och utmaningar under
utevistelsen. Under året har vi även arbetat mycket med våra innemiljöer för att kunna erbjuda ett
komplement till utemiljön för ett lustfyllt lärande som pågår både ute och inne.
Genom ett nära samarbete med våra familjer har vi också kunnat inspirera och engagera föräldrar
till att själva vilja vara aktiva i vår lokalavdelning och utbilda sig till ledare inom friluftsfrämjandet
och driver tex egna skid-eller strövargrupper eller engagerar sig dom hjälpledare i någon grupp
på sin fritid. De har även bidragit med stor hjälp under Bytesmarknaden i oktober.
Vi på I Ur och Skur Skogsbacken arbetar aktivt med att våra familjer ska vilja bli medlemmar i
friluftsfrämjandet och som en del i vårt engagemang för friluftsliv för alla betalar förskolan
barnens medlemsavgifter under 2015. Vi tror att det på sikt kan generera fler familjemedlemskap i
vår lokalavdelning.
Linda Bygde, I Ur och Skur Skogsbacken, Wåga & Wilja AB

Förtjänstmärken under året
Under året har följande utmärkelser förtjänats:

Förtjästmärke 3år
Jonas Bystedt, Jörgen Schwartz, Johanna Edemyr, Anna Kolmert Boström, Andreas Larsdalen,
Mikael Hedin, Björn Boström, Josefine Nilsson, Johanna Eneström, Per Magnus Lejon*,
Johan Hjort**, Jan Svanström**, Linnea Brodin***, Jonas Björkman****
(Borde utdelats *2010, ** 2012, ***2013, ****2014)

Silver 7år
Jan-Erik Borg, Sara Anderson, Jan Svanström, Johan Hjort, Jenny Ahlford Betend-Bon,
Leif Björkegren* , Per Magnus Lejon** (Borde utdelats *2013, ** 2015)
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Guld 11år
Anders Westerberg*, Ulrika Brodin**, Leif Björkegren**, Anders Brodin***,
(Borde utdelats *2004, ** 2013, ***2014,)

Stora förtjänstmärket (15 år)
Anders Westerberg (Borde utdelats 2008)
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FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING
FF Grundutbildning ledare
Alpin

4 deltagare

Intro Alpin

Längd

1 deltagare

Barmark

9 deltagare
11 deltagare

Fortbildning för befintliga ledare
(Fortbildning inberäknar såväl fortbildning inom grenen som övrig fortbildning, som till exempel
första hjälpen)

steg 2 och uppåt

övriga utbildningar

Alpin

1 deltagare

10 deltagare

Barmark

0 deltagare

8 deltagare

Barnskridsko

0 deltagare

4 deltagare

LFS

0 deltagare

1 deltagare

Fjäll

4 deltagare

o deltagare

Styrelsen

0 deltagare

2 deltagare
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MEDLEMMAR
Antalet aktiva medlemmar 2015-09-30* var 1167 personer.
Åldersfördelningen var på ett ungefär
0-7 år:

283

st.

8-12 år:

204

st.

13-25:

108

st.

26-40 år:

344

st.

41-60 år:

98

st.

>60 år:

94

st.

Födelsedata saknas för

36

st.

*Vi har valt att följa medlemsåret

Jä rf ä l l a
Box 4126, 175 04 Järfälla
friluftsframjandet.se

ÅRSREDOVISNING

Resultaträkning

2015-01-01

2015-01-01

2014-01-01

2015-12-31

2015-12-31
Budget

2014-12-31

58 524

65 000

66 001

485 645

444 000

413 235

Försäljning

41 006

31 000

30 535

Bidrag

12 420

19 000

30 055

597 595

559 000

539 826

Ledarutbildning

-82 850

-99 000

-71 780

Ledarvård/ledararvoden/profilkläder

-36 357

-74 000

-58 146

Grenkostnader

-249 279

-205 000

-208 162

Kansli/Personal

-169 696

-181 000

-167 824

Summa kostnader

-538 182

-559 000

-505 912

Rörelseresultat

59 413

-

33 914

Räntor

-4 067

-3 113

Årets resultat

55 346

30 801

Intäkter
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter

Summa intäkter
Kostnader

Styrelsen föreslår att redovisad vinst av 55 346 kr påförs eget kapital.

Jä rf ä l l a
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Balansräkning

2015-12-31

2014-12-31

403 010

406 578

364 792

245 715

Tillgångar
SE-Banken
Plusgirot

Kortfristig fordran

33 197

Skattekonto

28

Izettle

341

Summa tillgångar

768 144

685 859

Eget kapital

597 574

566 773

Årets resultat

55 346

30 801

Förutbetalda

89 600

81 820

Skulder

deltagaravgifter
Förutbetalda intäkter

3 850

Upplupna kostnader

2 615

Upplupna soc avgifter

10 180

Personalskatt

10 620

Leverantörsskulder

3 575

Skattekonto

1 249

Summa skulder & eget

768 144

685 859

kapital
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