LEDARBLAD APRIL 2016
Vår nya styrelse presenteras med bilder i
nästa blad inom kort. Akuta frågor kan tas
med vår ordförande Ulrika Brodin övriga
funderingar/frågor skickas in till kansliet.

BARMARK

VAR VI VISAR UPP FF UNDER VÅREN

Nu har nästan alla barmarksgrupper startat. I år

Under våren kommer vi att vara med på Växtplats
Järfälla 12-13 Maj och Ängsjödagen & Barkabydagen

har vi 1 Öppna Skogsgläntan, 2 Knytte, 3Mulle,

22 Maj. Intressad av att sprida FF:s anda, se sid 2

4 Strövare, 1 Frilufsare och 2 Äventyrliga

hur just du kan hjälpa till.

Familjen. Mer info om material se sid 2.

JÄRFÄLLA
Box 4126175 04 Järfälla
jarfalla@friluftsframjandet.se

HLR KURS PÅ HEMMAPLAN TILL HÖSTEN
Vi kan erbjuda en HLR kurs för intresserade i Viksjöträffen alt. Rocksta till
hösten. Kursen är gratis för våra ledare då Studiefrämjandet står för deras
del, övriga betalar 250 kr. Ni som önskar gå kursen i höst hör av till vår nya
styrelsemedlem Maya innan söndag 28 april så försöker Maya hitta ett
datum dom passar intresserade.

Maila till:

mailto:maya@jernstrom.eu?subject=HLR Kurs FF Järfälla
Intresseanmälan

ÅTKOMST TILL MATERIAL
Det har blivit en förändring i hur ni kan komma åt vårt
gemensamma material. Alla ledare med minst FF:s grundutbildning
kommer att kunna kvittera ut förrådsnyckel av personal på Träffen
när den är öppen. Nu på onsdag 20/4 kan hämta ut sin låda och
se vad som finns för övrigt. De som skickat in sina bilder innan
söndag kan från och med 28 april kvittera ut nyckel på träffen.

Varje HT start kommer de att få en lista med våra ledares namn och bild som de har som
underlag för utkvittering av nycklar. Läs igenom Riktlinjer för FF Järfällas material och fyll i
bifogat dokument med bild, namn och en kort text vad du gör i FF. Underlaget kommer att
sammanställas till träffen med bild och namn men även som underlag ett ledardokument där vi
presenterar oss för varandra.

Växtplats Järfälla
Vill ni hjälpa till här med förberedelser, sätta upp/ta ner
monter eller medverka vissa delar av dagen, kontakta
Ulrika:0702638776
Ängsjödagen
Här finns mycket roligt att hjälpa till med. Kontakta barmarks
grenledre eller Anna.N: anna@yepan.se

