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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Ett stort tack till alla våra medlemmar och eldsjälar i föreningen som gör det möjligt för 

Friluftsfrämjandet Järfälla att utvecklas vidare.  Det har varit ett privilegium att vara ordförande i en 

förening där så många ställer upp på sin fritid och sprider glädje och kunskap i vår kommun.  

Friluftsfrämjandet behöver fortsätta rida på den nuvarande samhällstrenden med rörelse och 

friluftsliv för att knyta till oss fler som lär sig uppskatta vår natur och den frihet allemansrätten ger. 

Vi vill påverka samhället i våra hjärtefrågor, i ännu större utsträckning än idag, och på så sätt få 

fler att uppleva naturen och vad den kan ge oss. För att lyckas med detta måste vi på lokalnivå 

satsa på ledare. Det ska vara lätt, roligt och stimulerande att bli och vara ledare. Under året har vi 

lyckats underlätta det administrativa för våra ledare bl.a. genom att bara föra närvaro på ett ställe 

som rapporteras till tre olika organisationer. Alla barmarksgrupper har fått en egen grundlåda 

innehållande material som används ofta. Övrigt material är mer lättåtkomligt nu när det kan lätt 

bokas online och hämtas när träffen är öppen och inte som tidigare under våra kanslitider. Riks 

jobbar på att få kortare och mer sammanhängande utbildningar.  Lokalavdelningen fortsätter 

naturligtvis att stå för utbildningar och ledarkläder. 

Jag är stolt över att vara med i Friluftsfrämjandet, vad vår förening står för och jobbar mot både 

den enskildes och samhällets perspektiv. Under året som gått har vi återigen ökat i både 

medlemmar och ledare så väl som antalet aktiviteter vi erbjuder. Vilket är glädjande. 

Tackar för mina år som ordförande. Dessa har gett mig en utökad förståelse för vår organisation 

och jag sätter nu ännu större värde på den.  Jag kommer att fortsätta som grenledare för Snö 

(alpint och längd). 

Jag är full av tillförsikt för nästkommande ordförande och styrelse och önskar dem LYCKA TILL! 

”Vår förening blir precis det vi medlemmar gör den till tillsammans.” 

Ulrika Brodin 
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INLEDNING 

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. 

  



 

  5 (28) 
Järfä l la 

Box 4126, 175 04 Järfälla 

friluftsframjandet.se 

5 (28) 

STYRELSE/ORGANISATION 

Styrelsen 

Ordförande    Ulrika Brodin 

Vice ordförande   Anna Nordlander 

Sekreterare    Conny Andersson 

Kassör    Snejana Koleva 

Styrelseledamot  Maya Jernström  

Styrelseledamot   Helen Grindberg 

Styrelseledamot   NN 

Suppleant    Sven-Erik Wahl 

Suppleant    Arne Månsson, avgått 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 

Revisorer    Maria Eriksson och Gabriella Nilsson 

Revisor suppleant   Johanna Edemyr och Göran Sjöblom 

Valberedning    Jenny Ahlford Bétend-Bon och Sara Andersson 
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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 (Öppna skogsgläntan/Skogsknytte/Mulle)  Annika Hjort 

Vildmarksäventyr (Strövare/Frilufsare/TVM/MTB/Äventyrliga familjen)  Mikael Hedin 

Bytesmarknad     Jan Svanström 

Kaféansvarig Rocksta    Sven-Erik Wahl 

Stugfogde Rocksta    Sven-Erik Wahl 

Webansvarig    Anders Brodin 

Föreningsadministratör/Kanslist   Vakant* 

I Ur och Skur     Linda Bygde 

* hanterats av Ulrika Brodin, Anna Nordlander och Snejana Koleva 
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FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET 

Barnskridsko 

Skridskoskola 

Våren 2016 deltog 41 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 en grupp (14 deltagare) som genom olika 

skridskoövningar och lekar lärde sig mer teknik samt fick pröva på riktiga bandyövningar. 

Hösten 2016 deltog 44 barn i grupperna för nybörjare och lättare fortsättning.  

Under söndagarnas andra timme hade vi en grupp med 20 deltagare från 8 år. 

Under hösten hade vi en kortkurs för vuxna med 7 deltagare. Kursen samlade både nybörjare och 

de som ville fräscha upp gamla bortglömda kunskaper.  

Vi har också i samarbete med Järfälla kommun tagit emot några ensamkommande flyktingbarn 

och ungdomar som ville pröva på att åka skridskor.  

Lilla Vikingarännet 

Tyvärr blev Lilla Vikingarännet liksom det stora Vikingarännet inställt p g a osäkra isförhållanden. 

Vi anordnade istället en skridskodag på Kungsängens bandyplan. Vi gjorde teknikbanor med 

varierande svårighetsgrader. Bandyteknik och spel med en erfaren bandyspelare. Vid sidan av isen 

erbjöd vi grillad korv och dryck samt information om vår skridskoskola. 
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Skridskodisco 

Fredagen den 9 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.  

Utbildningar 

I november deltog en av oss i den grundläggande barnskridskoledarutbildningen. 

Barnskridskosektionen anordnade i november en fortbildningsdag för landets barnskridskoledare. 

Under ledning av skridskocoachen Nina Nässén, expert på skridskoteknik, fick vi ledare en 

efterlängtad egen vidareutbildning i skridskoteknik.  

 

Ett stort varmt tack till våra ledare, hjälpledare samt vår egen skridskoslipare.  

Maggie Enberg Björkegren 

grenledare   



 

  9 (28) 
Järfä l la 

Box 4126, 175 04 Järfälla 

friluftsframjandet.se 

9 (28) 

Fjäll 

För 29:de gången arrangerade lokalavdelningen en Höstresa med fjällvandring. Arrangemanget har 

ett tryggt format för vandringsutmaningar på tre nivåer, busstransfer från Järfälla torsdag 

eftermiddag, två vandringsdagar i Bruksvallarna och halvpension på Bruksvallarnas Fjällhotell med 

välplanerade kvällsaktiviteter. Hemresa på söndagens eftermiddag. I år deltog 58 deltagare vilket 

gjorde att rekordantalet från föregående år överträffades. Resan var dessutom fulltecknad redan i 

maj och ett fåtal tidiga avbokningar fylldes snabbt på med nya deltagare från en kölista.  

Den första dagens vandring genomfördes med utgångspunkt från Djupdalsvallen. En grupp nådde 

Mittåkläppens topp trots dimma och ett svagt och lite kyligt regn. Övriga två grupper orienterade 

sig i lika tjock dimma på Storaxhögens fjällsida resp. runt Gruvvålen. Andra vandringsdagen utgick 

från Walles med vandringar till Skenörsfjället resp. Kariknallen och Klasberget. Den andra dagen 

var vädret klart och fint och på toppturerna kunde vi sikta höga fjäll lågt bort i fjärran som Helags 

och Sylarna. Även Mittåkläppen kunde beskådas nu när gårdagens dimmoln inte skymde sikten. 

På söndagen stannade vi för vandringar i den prisbelönta Hamra nationalpark för vandringar i 

urskog och myr. Efter dagsvandringarna spelade gitarrgruppen upp till gemensam allsång och 

After Walk med sånger från ett nytt sånghäfte. Efter middagen på fredagskvällen berättade Malin 

Larm, doktorand på Stockholms universitet, om det svenska fjällrävsprojektet som arbetar för att 

bevara fjällräven. Vi fick se många fina bilder på fjällrävar från Helagsområdet. Lördagskvällen bjöd 

på musikunderhållning som lockade till mycket skratt. Sigge, Mimmi och Ida serverade som vanligt 

god frukost och middag. Tack till alla som deltog i resan!  

Gabriella Nilsson // Grenledare Fjäll 
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Långfärdsskridskor 

Årets långfärdsskridskokurs samlade 7 deltagare som en decemberkväll träffades för att få lära sig 

om isar, utrustning och hur man ska packa en ryggsäck. Sedan följde en första praktisk övning på 

Östermalms IP. I januari fick gruppen två utfärder på Mälaren. Den första turen bjöd på stöpisar i 

snöstorm medan den andra bjöd på nylagd is utanför Bålsta. Deltagarna övade åkteknik, 

tandemåkning, kast med lina och råkövergång. De fick även uppleva tunna isar, vindbrunnar och 

fantastiskt vinterväder vid det andra praktiktillfället.  

Lena Mörrby Sjöblom, Jörgen Schwartz och Leif Lind 
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Snö (Alpint/Lagge) 

i samarbete med Studiefrämjandet 

Skidskolan kom igång som planerat vecka 4. Sammanlagt hade vi 125 

elever varav 120 barn och 5 vuxna (nybörjargrupp) fördelat på 16 

grupper. Vi var 11 instruktörer och 9 assistenter. Under året utbildade 

sig en instruktör (Utbildning 2 alpint).     

Vår skidskoleavslutning, med Snow Wars (Star Wars) som tema, var 

mycket uppskattad. På längd var det en ledare som gick utbildning 

steg 2. 

Håkan Karlsson (regionala utbildningsteamet) har ställt upp och gett 3 clinics med sammanlagt 18 

deltagare (instruktörer och assistenter). 

Även i år arrangerade vi en teknikträningskurs i längdskidor för vuxna. Kursen (4 lektioner a 90 

minuter) var fullbokad (8 deltagare). David Finch, ansvarade för kursen.  

Vår traditionella Rommeresa drog 78 st deltagare. Vädret var kanon och alla var väldigt nöjda. I 

Romme hade vi gemensam lunch/grillning och arrangerade gemensam åkning.  

Tillsammans med kommunen var vi också aktiva i ”Alla på snö” som anordnas för alla 10-åringar 

av Svenska skidförbundet och Friluftsfrämjandet.  

Vi erbjöd även 4 tillfällen för nyanlända att prova på Alpin skidåkning. 

Vi hade också två stycken mycket trevliga ledarträffar.  

Anders och Ulrika Brodin 

Grenledare  
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Skogsmulle och skogens värld (Öppna skogsgläntan/Knytte/Mulle) 

Under våren 2016 hade vi tre Mulle-grupper, två Knytte-grupper och en Öppna skogsgläntan-

grupp. Under hösten 2016 hade vi två Mulle-grupper och tre Knytte-grupper. 

 

Öppna skogsgläntan (barn 0-2 år)  

Under våren 2016 hölls Öppna skogsgläntan 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!  

 

Skogsknopp (barn 2-3 år) 

Ingen verksamhet gällande skogsknopp under året.  

 

Skogsknytte (barn 3-4 år)  

Knyttegrupperna har hållit till i Kallhäll och i Hummelmora. Nedan en liten berättelse från Knytte-

gruppen vid Bolinder strand: 

 

Så har ännu ett år gått i Knytteskogen vid Kallhällsbadet. Vem hade kunnat ana att platsen skulle 

utveckla en sådan mystik! Det är något särskilt som Mormor gran och Farfar sten gör med den 

platsen. Barnen springer genom skogen för att komma dit. 

 

Under vårterminen utökade vi med ytterligare en grupp och delade in barnen efter ålder. 4-5 

åringarna lekte kring allemansrätten och skräp o skogen. 2-3 åringarna kände, luktade och kröp, 

valet egna träd och hade lupparna som favoriter. 

 

När våra 5-åringar gick vidare till Mulle i höst och gruppen blev jämnare i ålder slog vi samman 

gruppen till en. De minsta har slutat trilla och sitter inte längre med ryggen neråt i backen så de 

far omkull när de fikar. Vi har gjort nyckelpigor i trolldeg som vi målat, hinderbanan, kottedjur och 

så klart fikat massor. 
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Mulle (barn 5-6 år)  

Två av Mulle-grupperna blev efter sommaren Strövare och då var det dags för en Knyttegrupp att 

bli Mulle. Grupperna har hållit till i Bruket, Sandvik och Hummelmora. För de nya Mulle-barnen är 

det förstås väldigt spännande att träffa Skogsmulle och få höra Mulles berättelser om naturen. 

 

Annika Hjort, grenledare 

 

Vildmarksäventyr (Strövarna/Frilufsarna/TVM/Äventyrliga familjen/MTB) 

Strövarna/Frilufsarna/Äventyrliga familjen 

Under våren hade vi 4 strövargrupper och 1 frilufsargrupp. Till hösten fick vi 2 nya grupper, ena 

från mulle, och ena nystartad. Samtidigt blev en strövargrupp frilufsare, så under hösten har vi haft 

5 strövargrupper och 2 frilufsargrupper.  

Vi har också haft 2 grupper med äventyrliga familjen under våren, och 1 under hösten. 

Totalt har vi under året haft 112 aktiva barn, 23 ledare och 3 hjälpledare i grupperna. 

 

Grupperna har under året träffats på många olika platser i kommunen, samt också utanför 

kommunen, från Huddinge till Upplands-Bro. 

På träffarna är vi ute i naturen och vandrar, cyklar eller kanske paddlar. Vi övar på att hantera först 

kniv, och efter hand såg och yxa, vi gör upp eld, lagar mat och lär oss kanske några användbara 

knopar.  Några prövar också klättring, både ute och inne. De lite äldre barnen och familjerna 

brukar göra någon övernattning. Alla brukar pröva olika former av matlagning, och inte minst 

olika lekar och matsäcksätning. 

 

Under året har vi fått två nya ledare som gått grundutbildningen, varav den ena gått ”ung ledare”-

varianten. 
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TVM 

Vi har för närvarande ingen aktiv TVM-grupp.  

 

MTB 

Ingen MTB-verksamhet har skett under året. Det var planerat att starta upp en barngrupp, men 

den tänkta ledaren flyttade till annan ort.  

 

Mikael Hedin 

Grenledare Vildmarksäventyr 

Bytesmarknad 

2016 års bytesmarknad ägde rum i Träffen, Viksjöskolan söndagen den 30 oktober. Vid stängning 

kunde vi summera att 485 av 985 inlämnade friluftsvaror bytt ägare och att vi hade gjort en bra 

vinst. 

Anstormningen av säljare och köpare hanterades som vanligt på bästa möjliga sätt tack vare våra 

kunniga ledare, erfarna som nya, och väl intrimmade rutiner. Nytt för i år var att vi hade fått Swish 

för betalning och återbetalning. 

Jan Svanström, Bytesmarknadsansvarig 
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Rocksta 

Café 

Caféet har som vision att hålla öppet varje söndag kl 11-15 under terminerna.  

Systemet med att få förtur till skidskolan/tidigare insläpp till bytesmarknaden har erbjudits under 

verksamhetsåret, vilket har lockat flera föräldrar till barn i skidskolan att ställa upp. 

Under vår och höstterminen har caféet varit öppet 33 söndagar.  

 

 

Stugfogden rapporterar 

Stugan har varit uthyrd vid åtta tillfällen och använts av våra egna grupper och egna 

verksamheter. 

Inga specifika åtgärder har behövt göras på stugan, men vi välkomnar intresserade att komma 

med idéer på hur vi kan få stugan än mer välkomnande och funktionsduglig.  
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Kansliet 

Under 2016 har styrelsen, med hjälp av projekt Friluftsfrämjandet Järfällas framtida kansli, kartlagt 

vilka uppgifter som ska ligga på kansliet respektive styrelse och övriga förtroendeuppdrag samt 

hur många timmar kansliet kräver per termin. Målen finns beskrivna i Projektmål Friluftsfrämjandet 

Järfällas framtida kansli. Här finns förslag på olika lösningar som nästkommande styrelse ska ta 

ställning till. Fram tills det är genomfört löper det på som tidigare om den nya styrelsen så önskar.  

 

I Ur och Skur 

Under 2016 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. 

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 2016. Vi tror att det på sikt kan generera fler familjemedlemskap i 

vår lokalavdelning. 

Linda Bygde, I Ur och Skur Skogsbacken, Wåga & Wilja AB 
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Förtjänstmärken under året 

Under året har följande utmärkelser förtjänats: 

 

Förtjänstmärke 3år 

Helen Grindberg, Beata Gold, Conny Andersson 

 

Silver 7år 

Sven-Erik Wahl, Charlotta Medin, Ulrika Hamrén 

 

Guld 11år 

--- 

 

Stora förtjänstmärket (15 år) 

Ulrika Brodin  

 

  



 

  19 (28) 
Järfä l la 

Box 4126, 175 04 Järfälla 

friluftsframjandet.se 

19 (28) 

FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING 

FF Grundutbildning ledare 

 

Barmark  steg 1  191 deltagare 

Skridsko  steg 1    1 deltagare 

 

1Vi har ändrat hur vi räknar våra utbildningar. De räknas nu först efter att alla delkurser är 

genomförda och inte som tidigare när de påbörjats. Så av de 19 ledarna i år är 8 ledare även 

uppräknade i 2015 års grundutbildningar. 

 

Fortbildning för befintliga ledare 

Fortbildning inberäknar såväl fortbildning inom grenen som övrig fortbildning, som till exempel 

steg 2,3,4 och första hjälpen. 

 

Alpin 13 ledare (1 steg 2 och 12 clinics) 

Längdskidor 1 ledare (steg 2) 

Barmark 3 ledare 

Barnskridsko 7 ledare (teknikutveckling) 

Styrelsen 1 ledamot 
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MEDLEMMAR 
Antalet aktiva medlemmar 2016-09-30* var 1226 personer. En ökning med 5%. 

 

Antal 
medlemmar 

Typ av 
medlemskap 

Antal 
medlemmar 

 

Vuxen 

26 år -  
577 

Enskilt 156  

Familj 409 (varav 216 familjer) 

Grupp 11  

Heders 1  

Ungdom 
13-25 år 

111 
Enskilt 14  

Familj 97  

Barn 
0-12 år  

538 

Enskilt 176  

Familj 283  

Grupp 79  

 

1226 
  

 

*Vi har valt att följa medlemsåret 
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ÅRSREDOVISNING 
 

 

Styrelsen föreslår att redovisad vinst av 140,273 kr påförs eget kapital. 

  

Resultaträkning 2016-01-01 
– 

2016-12-31 
 

2016-01-01 
– 

2016-12-31 

2015-01-01 
– 

2015-12-31 

Intäkter  Budget  

Medlemsavgifter 71,099 65,000 58,524 

Deltagaravgifter  477,524 485,000 485,645 

Övriga intäkter 5,755 3,000 10,600 

Försäljningsintäkter 62,274 29,000 30,406 

Bidrag 31,810 18000 12,420 

Summa intäkter 648,462 600,000 597,595 

Kostnader    

Ledarutbildning -34,950 -75,000 -82,500 

Ledarvård/ledararvoden/profilkläder -12,110 -70,000 -36,357 

Grenkostnader -344,270 -280,000 -249,279 

Kansli/Personal -112,803 -175000 -169,696 

Summa kostnader -504,132 -600,000 -538,182 

Rörelseresultat 144,329 0 59,413 

Finansiella kostnader -4056 0 -4,067 

Årets resultat 140,273 0 55,346 
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Balansräkning 2016-12-31  2015-12-31 

Tillgångar    

SE-Banken 398,955  403,010 

Plusgirot 523,116  364,792 

Kortfristig fordran 4,463   

Skattekonto 520   

Izettle 342   

Summa tillgångar 927,395  768,144 

Skulder    

Eget kapital 652,920  597,574 

Årets resultat 140,273  55,346 

Förutbetalda 
deltagaravgifter 

85,111  89,600 

Förutbetalda intäkter    

Upplupna kostnader    

Upplupna soc avgifter 20,234  10,180 

Personalskatt 19,320  10,620 

Leverantörsskulder 8,732  3,575 

Skattekonto 805  1,249 

Summa skulder & eget 
kapital 

927,395  768,144 
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                                            Verksamhetsplan 2016  

      Järfälla lokalavdelning  
             Uppföljning 2017 

  

  

  

  

Vår verksamhetsplan bygger på Friluftsfrämjandets  
mission, vision och mål  2020. 

Kortfattat är Järfälla lokalavdelnings vision: 

  

  
 
 

Järfälla LA - den synliga inkörsporten till naturen, för alla.  

  

  
 
 
 

• Verksamhetsutveckling - Fler som provar på att vara ute i naturen.  
• Ledarutveckling – Fler kompetentare och nöjdare ledare - som byter 
       gren istället för att sluta.  
• Varumärkesutveckling -  En tydligare profilering av Friluftsfrämjandet 
       och vår lokala vision.  
• Finansiering – En finans i fortsatt balans.   

  

  
 
 

  

Grönmarkerad text är genomfört och gulmarkerad text där är vi på god väg.  

Kursiv text är en förklarande text och är en del av uppföljningen. 

 
 
 
 
 
 

  

Sist men inte minst: Glöm inte att vår förening blir precis vad vi 
medlemmar gör den till tillsammans!  
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Verksamhetsutveckling 

Långsiktigt 

Utvidga vårt verksamhetsutbud och bibehålla/öka verksamhetens kvalitet och på så sätt också öka 

och behålla antalet medlemmar.          

Få medlemmar att känna värdet i att vara med i och stödja Friluftsfrämjandet.                    

Mål 2016 

Mål Utgångsläge  Minimum Bra Super 

Bibehålla antalet medlemmar 

(förändring %) 

15-09-30 

1167 medl 

 

16-09-30 

1226 

Ökning med 5% 

-2 % 0 % 2 % 

Prova-påtillfällen att delta i FF 2 st (stickv) 0 st 8 st 10 st 15 st 

Öka befintliga barnområden 

med x fler grupper (barmark) 

11 st barmark 

 

5 st 

16 grupper totalt 

0 st 1 st 2 st 

Aktiviteter 2016 

Vi kommer att erbjuda prova på tillfällen så som vandringar, lära sig om allemansrätten, skridskoskola, 

skidskola, cykel för ovana framtida FF-are.   

Säkerställa att de barnverksamheter som finns idag växer så att det blir fler grupper och därmed en 

starkare ledarkår med större möjligheter att utvecklas tillsammans. 

Säkerställa att ledare har kunskap om hur aktivitetshanteringen sker på webben, lägger upp och 

rapporterar in aktiviteter. Kurser för detta erbjuds lokalt.  

Uppföljning av grenledar- och ledar-direktiv för att säkerställa kommunikation inom lokalföreningen 

och på så sätt säkerställa verksamhetens kvalitet. I och med det nya IT-systemet och med det nya 

hanteringssätt på flera områden var inte alla ledare med på allt. 

Uppföljning av medlemmar som ej förnyar. 
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Ledarutveckling 

Långsiktigt 

Verka för att ledare trivs och har roligt tillsammans i vår lokalavdelning och stannar kvar för att 

utveckla lokalavdelningen. Öka antalet ledare för att kunna utvidga vår verksamhet. 

Mål 2016 

Mål Utgångsläge Utfall Minimum Bra Super 

Bibehålla aktiva 

ledare* 

Aktiva: 53 

Vilande: 5 

Aktiva: 64 

Vilande: 5 

-6 pers -3 pers -1 pers 

(+1 vilande har 

slutat, utomlands) 

Antal nya ledare  16 st, 2 pers 4 pers 6 pers 

       *Som aktiv ledare, räknas även den som håller i ett enstaka arrangemang 

Aktiviteter 2016 

Stödja, vidareutveckla och stimulera våra ledare genom att ge möjlighet till personlig utveckling och 
ledarutbildning. 

Ledare känner vi-känsla, att de är med och påverkar utvecklingen samt tar ansvar för vår 
lokalavdelning. Jobbar gemensamt ihop delar av våra mål för 2017 på sensommarens kickoff och lär 
samtidigt känna nya ledare i föreningen. Kickoffen ställdes in. 

Grenarna turas om att arrangera den årliga glöggen för ledare liksom årsmötet.   

Fortsatt aktiv arbetsgrupp som verkar för ledarutveckling och ökad gemenskap. Förstärkning utanför 
styrelsen efterlyses. Styrelsen jobbade inte arbetsgrupper under större delen av året, men har fortsatt 
arbetet under andra former. 

Fullfölja att alla nya ledare genomgår den interaktiva utbildningen. En period gick det inte när 
utbildningen inte fanns tillgänglig för ledare. 

Alla ledare erbjuds social mediekurs på lokalnivå.  

Fortsätta säkerställa att nya ledare, för barn och ungdomar, uppvisar ett begränsat 
belastningsregisterutdrag för ordförande och ytterligare en styrelsemedlem tillsammans.  

Möjliggöra för ledare att gå kursen ”Trygga möten”. Ledare kan gå den i dagsläget men kontroll finns ej. 
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Varumärkesutveckling 

Långsiktigt 

Att fler av våra kommuninvånare känner igen och förknippar Friluftsfrämjandet Järfälla med attraktiva 

aktiviteter ledda av ledare med stor kunskap och ett smittsamt engagemang för vad vi står för. En 

inkörsport till naturen för den ovane. 

Mål 2016 

Mål Utfall Minimum Bra Super 

Följare på Facebook 325 st 200 st 300 st 400 st 

Synlig skyltning under längre period visas 

på fler ställen. 

 1 gg 2 ggr 3 ggr 

Aktiviteter 2016 

Sprida vår lokala vision "Järfälla LA - den synliga inkörsporten till naturen, för alla". 

Att aktivt delta på gemensamma aktiviteter som anordnas i kommunen och på så sätt ge möjlighet att 
“visa upp” FF och vår bredd på aktiviteter. Ängsjödagen och Alla på snö i första hand samt eventuellt 
Järfällafestivalen, Barkarbydagen och Järfälla kulturs aktiviteter i Görvälnområdet i mån av 
frivilliga.Växtplats Järfälla, Skridskodisco i ishallen.Gabriella Nilsson var på Spånga gymnasium. 

Fortsätta arbeta med profilkläder för våra ledare för att öka vi-känslan och för att synas mer utåt. 

Varje gren använder en synlig FF-logga (tex flagga), utöver sina profilkläder vid sina aktiviteter. De 
flesta grupper. 

Säkerställa att introduktionsbrev skickas till våra nya medlemmar i Järfälla. 

Aktivt bjuda in lokala tidningar till våra aktiviteter. Innan april månad var vi med i 6 artiklar, därefter vid 
några enstaka tillfällen och i mindre omfattning. Vi har även varit med i en artikel i Allers om 
stickvandringen Lena Sjöblom höll i. 

Remisser som inkommer till föreningen, under förutsättning att de berör vårt verksamhetsområde eller 
Friluftsfrämjandets miljösyn, ska besvaras med hjälp av Naturskyddsföreningen där kompetens finns. 
Friluftsmiljörådet kan läsa igenom innan vi skickar in dem. Vi har tagit hjälp av andra LA och 
Naturskyddsföreningen som varit involverade i samma frågor.  

Synlig skyltning kan visas på tex bibliotek, olika centrum i kommunen, mataffärer m.m. Etablera 
kontakt med lokala företag. Samtal pågår med Bergans, Toys&Rus, XXL, ICA Maxi och Intersport. 
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Finansiering 

 

Långsiktigt 

Budget i ständig balans med en bra likviditet. Nyttja tillgängliga medel där det bäst gagnar föreningen. 

 

Mål 2016 

Mål Utfall Minimum Bra Super 

Allokerade pengar för ledarutbildning 

används till x% 

47% 75% 90% 100% 

 

 

Aktiviteter 2016 

Presentera en budget i balans till årsmötet.  

Ta fram förslag på vad vi kan göra med delar av våra sparade medel. 

Öka kunskapen om vilka bidrag som finns att söka. 

Budgetgrupp och grenledare ska ha god dialog om verksamheternas önskemål och behov så väl som 

kunskap om föreningens gemensamma ekonomiska läge. Detta för att vi ska kunna ta fram en bra 

budget som stödjer verksamhetens utveckling och fortlevnad. 

Arbeta för att hitta lösningar som kopplar ihop vårt nya IT-system med redovisningen och därmed 

underlätta den ekonomiska uppföljningen. 

 

Uppföljning 

Styrelsen ansvarar för en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplanen och på nästkommande 

årsmöte presenteras uppföljningen tillsammans med den nya verksamhetsplanen.
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