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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Friluftsliv tillsammans - vårt bidrag till ett bättre Sverige. 

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. 

Möjlighet till friluftsliv och utevistelse, barn som vuxen, styrs i hög grad av bostadsort och 

socioekonomisk status. Unga, seniorer, utrikesfödda och boende i tätorter och storstäder 

kommer mer sällan ut i naturen än inrikesfödda, medelålders och boende i glesbebyggda 

områden. Samtidigt växer förståelsen för behovet av aktivering, friluftsliv och idrott – hos 

politiker, myndigheter, media, näringsliv och allmänheten vilket leder till nya möjligheter för 

Friluftsfrämjandet. 

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. 

2019 har vi fortsatt arbetet med att delegera och fördela gemensamma arbetsuppgifter på 

flera funktionärer. Arbetet är inte avslutat utan kommer att fortsätta utvecklas under de 

kommande åren.  

Friluftsfrämjandets web fortsätter att vara en hjälp i vårt arbete att var och en ska kunna 

hantera sin aktivitet fullt ut vilket har inneburit lättnader i tidigare kansliuppdrag. Vi 

använder oss nu i huvudsak av webbetalning vilket också det har inneburit förenklingar i 

ekonomisk uppföljning. 

Varje gren har fortsättningsvis en utsedd kontaktperson i styrelsen, vilket har ökat 

kunskapen inom styrelsen och kontakten med de olika grenarna. 
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Genom att vara: 

• medlem och deltagare 

• ledare och skapa aktiviteter 

• förtroendevald och driva vår lokalavdelning 

Genom allt vårt engagemang bidrar vi tillsammans till ett bättre Sverige.  

Tack för ditt bidrag! 

Anna Nordlander, Ordförande Friluftsfrämjandet Järfälla 

 

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. Naturen är 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. 
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STYRELSE/ORGANISATION 

Styrelsen 

Ordförande    Anna Nordlander 

Vice ordförande   Ramin Rahmanzadeh 

Sekreterare    Lisa Zakariasson 

Kassör    Thomas Bryntesson 

Styrelseledamot  Karin Hermansson 

Styrelseledamot   Camilla Stolt 

Styrelseledamot   Ola Listh 

Suppleant    Lena Mörrby Sjöblom 

Suppleant    Amina Al-Hussaini 

Suppleant   Mudhar Hasan 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 

Revisorer    Gabriella Nilsson och Anna Montelin 

Revisor suppleant   Göran Sjöblom och Johanna Edemyr 

Valberedning Jenny Ahlford Bétend-Bon, Anna Kolmert &  

Åsa Pinner 
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Grenledare 

Barnskridsko     Maggie Enberg Björkegren 

Fjäll     Gabriella Nilsson 

Långfärdsskridsko   Lena Mörrby Sjöblom, Jörgen Schwartz 

Snö (alpint, längd)    Anders Brodin, Ulrika Brodin 

Skogsmulle och skogens värld  

(Öppna skogsgläntan, Skogsknytte, Mulle, Ängsjödagen)  

    Annika Hjort 

Vildmarksäventyr  
(Strövare, Frilufsare, TVM, Äventyrliga familjen, mountainbike, naturparkour)  
 Åsa Pinner 
Bytesmarknad   Helena Roll, Conny Andersson 

Kaféansvarig Rocksta    Sven-Erik Wahl 

Stugfogde Rocksta    Sven-Erik Wahl 

 

Föreningsadministratör/Kanslist:   

 Telefon/mail   Ramin Rahmanzadeh 

 Bokföring   Anna Nordlander 

Inköp ledarkläder Ramin Rahmanzadeh VT 

Annika Hjort HT 

 Förråd/ Kansli/ material  Lena Mörrby Sjöblom 

 Marknadsföring  Amina Al Hussaini / Mudhar Hasan 

 Webb   Ulrika Brodin 

OneDrive   Camilla Stolt 

 Facebook/Instagram  Lisa Zakariasson 

 I Ur och Skur   Lena Mörrby Sjöblom 

ApN Ramin Rahmanzadeh  

Maggie Enberg Björkegren 

 Medlems- resp ledarbrev  Lena Mörrby Sjöblom 
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FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET 

Skridskor 

Våren 2019 fyllde vi söndagens första timme med nybörjare samt barn som deltagit ett par 

terminer. Barnen delas in i mindre grupper utifrån kunskaper och förutsättningar. Under 

söndagarnas andra timme utvecklar vi barnens skridskoteknik och fart genom mer 

avancerade övningar och lekar. Övningar med boll och klubba ingår. 

Vi hade även denna termin en kurs för för vuxna och ungdomar. Kursen samlade både 

nybörjare och de som ville fräscha upp gamla bortglömda kunskaper.  

En lördag i februari bjöd vi in skridskoskolans deltagare med familjer, lokalavdelningens 

gröna grupper samt övriga intresserade till en skridskodag på Kungsängens bandyplan. Vi 

gjorde teknikbanor med varierande svårighetsgrader. Det fanns även möjlighet att prova på 

bandyspel. Vid sidan av isen erbjöd vi grillad korv och dryck samt information om vår 

skridskoskola. 

Hösten 2019 hade vi samma koncept som våren med grupper på två tider. Grupperna fylldes 

på snabbt med både ”gamla” och helt nya deltagare.  

Kursen för vuxna och ungdomar utökades till fem tillfällen samt med fler platser p g a ett 

mycket stort intresse. Många av deltagarna kommer ursprungligen från andra länder och har 

aldrig åkt skridskor förut. Vilket mod att börja som vuxen! 

Fredagen den 13 december anordnade vi tillsammans med Järfälla HC och Järfälla kommun 

ett skridskodisco. Ca 400 personer kom till ishallen under discots två och en halv timmar. 

Härlig stämning på isen och på läktarna. 

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

Maggie Enberg Björkegren 

Grenledare   
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Fjäll 
 
Året inleddes med en studiecirkel för tolv deltagare om fjällvandring med utrustningsträff, 

matlagningsträff och en träff om säkerhet och trygghet. Kursen avslutades med en 

tältvandring längs Roslagsledens första etapp med en fin vandring i tidig vårsol och 

intressanta runstenar längs leden. 

  

Även i år arrangerade lokalavdelningen en höstresa med fjällvandring. Arrangemanget har 

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

eftermiddag, tre vandringsdagar i Bruksvallarna och halvpension på Bruksvallarnas Fjällhotell 

med välplanerade kvällsaktiviteter. Hemresa på söndagens eftermiddag. Aktiviteten var även 

i år fulltecknad så tidigt som i februari månad. Totalt omfattade resan 54 deltagare och 

ledare. 

  

Den första dagens vandring gjordes i närområdet med utgångspunkt från Walles fjällhotell. 

Det var en blåsig vandringsdag och grupperna fick försöka hitta skyddade lägen för vandring 

eller trotsa vindbyarna del av sträckorna. Väl hemma roade trubadurer före middagen och 

under kvällen guidade vår ledarpraktikant oss runt i Nepals mindre besökta bergsområden. 

Vi fick se ta del av kulturupplevelser, höghöjderfarenheter och fick tips om hur man bäst kan 

resa till nya vandringsleder. På lördagen utgick alla grupper från Djupdalsvallen och de tre 

grupperna spred ut sig i var sin riktning lagom och med toppbestigning mot norr, snabbt och 

med lunch i värmestuga mot väster och lugnt och med manuell linbana söderut. På 

lördagskvällen utmanades alla i kluriga frågor i På Spåret under Gabriellas ledning och 

Anders allvetande domslut. På söndagen gjorde vi kortare turer med utgångspunkt från 

hotellet mot Kariknallen, Byturen eller till Hans Salomonsson-vallen. Sigge, Mimmi, Mårten 

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

  

Gabriella Nilsson  

tillsammans med  

Lena Mörrby Sjöblom, Johanna Edemyr, Peter Vestöö (Stockholms LA) och 

Anders Westerberg 
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Vandring 

Under våren 2019 startade vi upp grenen Låglandsvandring och vi har genomfört 6 

vandringar från maj till december 2019. Alla vandringar har haft 15 bokningsbara platser och 

nästan alla har blivit fullbokade. 

Vi har gjort två vandringar på Järvafältet, en vandring längs Mälaren från Viksjö till Kallhäll, 

en tur runt Hjälstaviken och en på Roslagledens etapp 1. I december genomförde vi 

ytterligare en tur på Järvafältet med lunch stopp vid Rockstastugan där det serverades glögg, 

gröt, skinksmörgås, kaffe och kaka.  

Vi försöker planera våra turer så att det går att ta sig både till startplatsen och hem från 

slutmålet med kollektivtrafik.  

Tack till er som deltagit på våra turer och välkommen till 2020 års vandringar! 

Lena Mörrby Sjöblom, Karin Hermansson och Gabriella Nilsson 
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Långfärdsskridskor  

Årets nybörjarkurs i långfärdsskridsko samlade 20 deltagare. Kursen startade med en 

teorikväll i Viksjöskolan då vi gick igenom ryggsäckens betydelse, utrustning och iskunskap. 

Vår första praktik hade vi på Mälaren med start från Björknäsbadet. Deltagarna övade 

åkteknik, pika i olika typer av is, kastade livlina och råk övergång. Vi fick en härlig dag med 

strålande sol och fin is. 

 

En andra praktik genomfördes på snötäckt is med start vid Gröna udden i Kungsängen. Turen 

gick längs Lennartsnäs landet och denna gång var det en upplevelse för deltagarna att åka i 

snö. På vår färd övade vi på kollon åkning och bogsering i form av paråkning. Vi avslutade 

turen med att åka mot öppet vatten i Stäketsundet, dock utan plurr. Utöver 

kursverksamheten genomfördes flera turer i vårt närområde. 

 

I oktober avslutade Gabriella Nilsson sin ledarutbildning steg 3 och är nu färdig 

långfärdsskridskoledare. Torkel Nilsson och Pär Vedin påbörjade utbildning steg 1. 

 

Ledarträff med turplanering för kommande säsong och årlig uppdatering av styrdokument 

(säkerhetsplan, checklista etc.) har genomförts. 

 

Tack till alla ledare som gör det möjligt att genomföra vår skridskoverksamhet. 

 

Lena Mörrby Sjöblom och Jörgen Schwartz 
Grenledare  
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Snö (alpint och längd) 
i samarbete med Studiefrämjandet 

Skidskolan kom igång som planerat vecka 4. Sammanlagt hade vi 129 elever (122 barn och 7 

vuxna). Vi var 7 instruktörer och 6 assistenter. Under året vidareutbildade en person sig till 

steg 4, en till steg 1 och grenledaren var med på årets grenledarkonferens. 

Vår skidskoleavslutning med “Disco” som tema var mycket uppskattad.  

Vi arrangerade också en teknikkurs i längdskidor för vuxna med 12 deltagare. David Finch, 

ansvarade för kursen. David är numera även del av utbildningsteamet för längdskidor. 

Vi hade också mycket trevliga ledarträffar.  

Anders och Ulrika Brodin 

Grenledare  
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Skogsmulle och skogens värld 

Under 2019 kunde vi erbjuda våra medlemmar Öppna skogsgläntan, Knytte och Mulle, vi 
hade ingen Skogsknoppsgrupp (barn 2–3 år) detta år. 

Öppna skogsgläntan (barn 0–2 år)  

Under våren 2019 hölls Öppna skogsgläntan i Skälby. 

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) och Mulle (barn 5–6 år) 

Under våren fick Knyttebarnen bygga bihotell, laga mat ute, utforska blommor och andra 

växter och fika på sin knytteplats. På hösten blev en av Knyttegrupperna Mullebarn och fick 

en ny fikaplats lite längre in i skogen. På Mulleplatsen får en mössa pryda toppen av en liten 

gran och barnen får röra sig i skogen så långt från Mulleplatsen att de fortfarande kan se 

mössan i granen. 
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Ängsjödagen 

I maj varje år anordnas Ängsjödagen i Ängsjö Friluftsområde av Ängsjö Vänner. 
Friluftsfrämjandet Järfälla deltar och bidrar med att ordna pinnbrödbakning, Mullestig och 
kanotpaddling. Ängsjödagen 2019 var lyckad med många besökare som fick uppleva naturen 
tillsammans med oss! 
 

Annika Hjort 
Grenledare Skogsmulle och skogens värld 

Vildmarksäventyr  

Strövare (7–9 år)  
Under våren hade vi två strövargrupper. Till hösten fick vi två nya ministrövargrupper med 
barn som kom från Mulle. Grupperna har under året träffats på många olika platser både i 
och utanför kommunen. På träffarna har vi vandrat och lärt känna naturen bättre. Vi lär oss 
laga mat både på stormkök och Muurikka och lärt oss hantera kniv. För några stod 
fågelskådning på schemat och de flesta grupper har klämt in en eller annan övernattning 
under året. 

Frilufsare (10–12 år)  
Under året hade vi två frilufsargrupper. De har bland annat vandrat på Järvafältet, cyklat, 
orienterat och övat på samarbete. En av grupperna hade paddling med övernattning 
tillsammans med TVM under våren. De flesta grupperna har övernattat i tält eller vindskydd 
på olika platser i närområdet. 

TVM (13 år +)  
Under året upptogs våra äldsta frilufsare i TVM-gemenskapen. De åkte på läger och höll i 
kanotpaddlingen på Ängsjödagen under våren. De var även ute tillsammans med en 
frilufsargrupp och paddlade. 

Äventyrliga familjen  
Äventyrliga familjen hade sina träffar under våren med cykling, vandring och matlagning. De 
tog paus under hösten. 

Naturparkour  
Vår parkourgrupp har haft aktivitet i Kungsängen under både våren och hösten. Mycket 
hopp och skutt i skogen med sedvanlig fika efteråt. 
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Barngrupperna gemensamt 
Under hösten hade vi en gemensam start på höstlovet med en träff vid Ängsjö. Alla som ville 
fick ta med sig familj och vänner och komma på Halloweenmys vid brasan. Det fanns två 
reflexbanor i skogen och flera eldar att samlas runt. Pinnbrödsdegen tog dock slut lite för 
fort. Detta är en tradition som några grupper har haft men som vi nu planerar att försöka 
sprida till alla grupper i Vildmark och försöka ha som en återkommande aktivitet framöver. 

Ledare 
Under året har två personer gått ledarutbildning. Vi har dessutom – mycket glädjande – fått 
en ungdomsledare.  

Vi höll fortbildning för ledare i egen regi under en dag. En lördag i slutet av september 
samlades 18 ledare vid Rockstastugan. Ledare från Mulle – vildmark och I Ur och Skur deltog 
i en workshop med Adrian Clarke, bushcraftentusiast från FF Linköping.  

Under förmiddagen fick vi en ordentlig genomgång av knivkunskap, både handhavande samt 

skötsel. Vi fick lära oss hur vi gör upp eld på miljövänligt sätt och vilka hjälpmedel som 

fungerar bra eller bättre att använda vid antändning. Tampongen fick ytterligare ett 

användningsområde! När vi blev hungriga fick vi användning av vår nyvunna kunskap då det 

lagades vegetarisk wok över elden som smakade fantastiskt. Under eftermiddagen övade vi 

på att göra eld med eldstål, tälja fjäderstickor samt sätta upp tarp på ett för många nytt och 

väldig enkelt sätt. 
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En fantastiskt rolig och lärorik dag ute vid Rockstastugan. Att det regnade hela dagen – det 

märkte vi inte! 

Åsa Pinner 

Grenledare Vildmarksäventyr 

 

I Ur och skur 

Under 2019 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 

Alla barn ges möjlighet att få gå till skogen på knopp, Knytte eller Mulle en dag i veckan året 

runt. Vi stegrar utmaningarna för barnen med stigande ålder och tidigare erfarenheter. Det 

kan t.ex. vara våra friluftsdagar, heldagar i skogen med medhavd lunch och mellanmål, 

skidskola och skridskoskola. Våra äldsta barn ges möjlighet att få lära sig om naturis och 

prova på att använda isdubb och livlina. Förutom skogen har vi en fantastisk gård som 

erbjuder många möjligheter och utmaningar under utevistelsen. Vi har en stor odlingsyta på 
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gården där barn och pedagoger tillsammans odlar grönsaker, frukt och bär. Barnen får även 

möjlighet att plocka bär och svamp som vi tillsammans tillagar. 

Vi på I Ur och Skur Skogsbacken arbetar aktivt med att våra familjer ska vilja bli medlemmar i 

friluftsfrämjandet. Som en del i vårt engagemang för ”friluftsliv för alla” betalar förskolan 

barnens medlemsavgifter under 2019. Vi tror att det på sikt kan generera fler 

familjemedlemskap i vår lokalavdelning. Vi jobbar aktivt för att ge möjlighet till intresserade 

föräldrar att starta t.ex. vildmarksgrupper med de barn som slutar förskolan. Förskolans 

pedagoger deltar i Friluftsfrämjandets utbildningar kontinuerligt. 

Lena Mörrby Sjöblom, I Ur och Skur Skogsbacken, Wåga & Wilja AB 

Bytesmarknad 

2019 provade vi att tidigarelägga bytesmarknaden eftersom önskemål fanns att hålla den i 

god tid innan skridskoskolan startade. Den hölls 19 oktober på fritidsgården Träffen i Viksjö. 

För att skynda på inlämningen hade vi fler inlämningsstationer och mer personal kring dem 

än tidigare år vilket föll väl ut. Även i år fanns möjligheten att skänka osålda varor till Järfälla 

kommuns Sportotek där allmänheten kan låna sport- och fritidsutrustning. Detta var mycket 

uppskattat av alla parter. Nytt för i år var att bytesmarknaden var helt kontantfri vilket 

underlättade kassahanteringen mycket och det kändes säkrare. Då möjligheten fanns att 

skänka allt osålt och få utbetalning via Swish under kvällen var kön till redovisningen ganska 

blygsam. Totalt såldes 610 varor av 1045 inlämnade från 83 säljare. Detta var något mindre 

än i fjol. Kanske låg marknaden för tidigt för att man ska ha hunnit börja tänka på vintersport 

eller konkurrens med andra aktörer? 

 

Vi tackar alla funktionärer för ett väl utfört arbete och en trevlig dag! 

 

Helena Roll och Conny Andersson 

Grenledare 
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Kansliet 

För 2019 har kansliuppgifterna fördelats på administrativa grenledare i enlighet med vår 

ambition. 

Friluftsfrämjandets webb, där vi nu sköter alla aktiviteter och närvarorapportering är en 

viktig nyckel till att möjliggöra detta då ledarna själva kan administrera sina aktiviteter. 

Dessutom är webbetalning i samband med anmälan till våra aktiviteter mycket viktig och det 

har inneburit färre transaktioner att hantera ekonomiskt samt nu sker 

betalningsavprickningen automatiskt i systemet.  

Under året har såväl telefon/mejl som Facebook, bokföring och inköp sköts av olika personer 

med gott resultat. Även nya områden som tex ansvar för förråd, kansli, marknadsföring, 

Instagram har delats ut under året. Styrelsen utvärderar vilka olika administrativa grenledare 

som behövs för 2020.  

De områden som vi väljer att ha kan hanteras av såväl personer i styrelsen som övriga 

medlemmar. 
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Rockstastugan 
 

Café 

Vår stuga är en pärla där den ligger så fint vid Säbysjöns nordvästra strand. Söndagscaféet 

uppskattas mycket av besökarna och alla är så tacksamma för att vi har öppet. 

För att kunna hålla caféet öppet är vi dock beroende av hjälp från våra medlemmar. 

Ambitionen är att hålla caféet öppet varje söndag under terminstid men på grund av brist på 

cafévärdar har vi inte lyckats nå upp till detta. Under året har caféet varit öppen 22 

söndagar, 10 under vårterminen och 12 under höstterminen. Detta att ställas i paritet till det 

totala antalet tillfällen som uppgår till 38 om vi skulle haft öppet varje söndag. Systemet med 

att få förtur till den alpina skidskolan/tidigare insläpp till bytesmarknaden har även erbjudits 

under detta år och varit lyckat framförallt under hösten. 

Stugfogden rapporterar 

Utöver söndagscafé har stugan varit uthyrd för dagsbesök samt övernattning och använts för 

våra egna aktiviteter vid 10 tillfällen, både av barngrupper och för ledaraktiviteter. De som 

hyrt vår stuga är medlemmar, scoutkårer, skolor, kommuner. 

Under året har inga större reparationer eller arbeten behövts göras. Ett larm har installerats 

på frysen för att undvika att varorna blir förstörda vid eventuella elavbrott. Ett förslag till en 

ny prislista med en del förändringar i sortiment och priser har tagits fram. 

Vi blev under våren uppvaktade av kommunen som aviserade en kraftig höjning av den 

hyresavgift vi betalar för Rocksta. Efter diskussioner och klarlägganden drog kommunen 

tillbaka sina krav varvid hyran är oförändrad. Vad gäller hållbarhetsarbetet så ökar andelen 

ekologiska varor och vi fortsätter på den inslagna linjen med sopsortering.   

Har du några tips eller några idéer på förbättringar, det kan vara allt från sortimentet till 

stugans inredning eller hur vi ska få våra medlemmar att ställa upp och hjälpa till. Hör då av 

dig till stugfogden!  

Sven-Erik Wahl 

Caféansvarig och stugfogde  
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Förtjänstmärken under året 

Under året har följande utmärkelser förtjänats: 

 

Förtjänstmärke 3 år 

Ciré Ly, Mari Chmielewski, Ramin Rahmanzadeh, My Saxin, Jean-Pierre Bétend-Bon 

Silver 7 år 

Jörgen Schwartz 

Guld 11 år 

Jan Svanström, Jan-Erik Borg, Jenny Ahlford Bétend-Bon 
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FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING 

FF Grundutbildning ledare 

Barmark  8 deltagare 
Långfärdsskridsko  2 deltagare 
Alpin intro  2 deltagare 
Alpint steg 1  1 deltagare 
 

Fortbildning för befintliga ledare 

Fortbildning inberäknar såväl fortbildning inom grenen som övrig 
fortbildning, som till exempel steg 2, 3, 4, klätterkort och första 
hjälpen. 
 
Barmark   12 ledare 
Alpint  2 ledare 
Skridskor  3 ledare 
Långfärdsskridskor 3 ledare 

Friluftsfrämjandet ordnar dessutom Ledarveckor för alla aktiva 
ledare och deras familjer. Dessa äger rum v 2 (vinteraktiviteter) och v 27 (sommaraktiviteter) 
i Idre. Under vinterveckan deltog ett par av Järfällas ledare och under sommarveckan deltog 
flera ledare med deras familjer i de olika aktiviteterna och fortbildningarna. En gemensam 
tältning vid Nipfjället ordnades också för Järfällas ledare. Under hösten ordnades också 
ytterligare en fortbildningshelg i Isaberg kallad Utblick där några ledare också deltog. 

Vi bjöd in Adrian Clark som höll fortbildning för 18 av våra ledare, se Vildmarksäventyr 

Certifieringar 

Alpint har certifieringar innan nästa utbildningssteg får påbörjas. 
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MEDLEMMAR 
Antalet aktiva medlemmar 2019-09-30* var 1376 personer. En minskning med 3,9%. 

 
Antal 

medlemmar 
Typ av 

medlemskap 
Antal 

medlemmar 

 

Vuxen 

26 år -  
652 

Enskilt 182  

Familj 448 (varav 227 familjer) 

Grupp 21  

Heders 1  

Ungdom 
13-25 år 

155 
Enskilt 19  

Familj 136  

Barn 
0-12 år  

515 

Enskilt 136  

Familj 274  

Grupp 105  

 1322    

*Vi har valt att följa medlemsåret 
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ÅRSREDOVISNING 
 

 
 
 
 
Tilläggsbeslut på årsmötet 2019  
1 Vidareutveckling av verksamheten: 40 000kr – delvis använt till extra utbildningar 
2 Investering i Rockstastugan 50 000kr – ej använt 
 
Styrelsen föreslår att redovisat överskott av 90 597 kr läggs till eget kapital. 
  

Resultaträkning 2019-01-01 
– 

2019-12-31 

2019-01-01 
– 

2019-12-31 

2018-01-01 
– 

2018-12-31 

2017-01-01 
– 

2017-12-31 

Intäkter  Budget   

Medlemsavgifter 66 763 75 000 68 249 76 608 

Deltagaravgifter  483 610 492 000 440 176 458 195 

Övriga intäkter 3 600 10 000 16 440 7 990 

Försäljningsintäkter 39 704 110 000 119 925 104 572 

Bidrag 26 640 18 000 12 582 20 430 

Summa intäkter 620 314 705 000 657 372 667 795 

Kostnader     

Ledarutbildning -103 546 -95 000 -93 394 -54 250 

Ledarvård/ledararvoden/profilkläder -89 036 -169 000 -171 581 -78 632 

Grenkostnader -294 783 -398 000 -371 691 -325 141 

Kansli/Personal -38 285 -39 000 -48 457 -116 037 

Summa kostnader -525 650 -701 000 -685 123 -573 960 

Rörelseresultat 94 664 4000 -27 751 93 734 

Finansiella kostnader -4 067 -4,000 -4 058 -4 056 

Årets resultat 90 597 0 -31 807 89 679 
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Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar    

SE-Banken 386 776 390 842 394 899 

Plusgirot 783 032 686 923 586 551 

Kortfristig fordran 0 0 0 

Skattekonto 805 805 805 

Izettle 342 342 342 

Summa tillgångar 1 170 955 1 078 912 982 596 

Skulder    

Eget kapital 851 065 882 872 793 193 

Årets resultat 90 597 -31 807 89 679 

Förinbetalda 
deltagaravgifter 

136 940 121 730 71 159 

Förutbetalda intäkter 0 8 500  

Upplupna 
ledararvoden 

74 751 66 000  

Upplupna kostnader 16 797 30 812 -2 

Upplupna soc avgifter 0 0 14,202 

Personalskatt 0 0 13,560 

Skattekonto 805 805 805 

Summa skulder & eget 
kapital 

1 170 955 1 078 912 982 596 
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