
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Friluftsfrämjandet Katrineholm 
verksamhetsåret 2020 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Lotta Asplund 

Vice ordförande  Björn Wadman 

Kassör   Ingrid Sjögrund 

Sekreterare   Anette Håckerström 

Övriga ledamöter  Carina Larsson 

   Ida Roos 

   Marcus Asplund 

Suppleant   Anders Rehnberg   

   

Revisorer   Marie Björving 

   Börje Illerström 

Suppleant   Stina Pettersson  

   Inger Kylestorp 

 

Valberedning  Kjell Kolterud 

   Katrin Eriksson 

Verksamhetsansvariga 

Barnverksamhet   Anette Håckerström, Carina Larsson & Ida Roos 

Långfärdsskridsko  Vakant 

Medlemsombud  Anette Håckerström 

Vandringar   Gerd Rehnberg 

Tips & Bingo  Ingrid Sjögrund 

Ramsjöhult   Yngve Gustavsson 

- Spår   Marcus Asplund 

- Uthyrning  Yngve Gustavsson 

Lotteriansvarig  Ingrid Sjögrund 

Webmaster   Ove Sjögrund 

 

 

Årsmöte 

Årsmötet för 2020 ägde rum 2020-03-04 i Ramsjöhult. 

 

Styrelsemöten 

Föreningen hade 3 st. protokollförda styrelsemöten under 2020. 

 

Antal medlemmar 

Vid årsskiftet 2020/2021 var vi 162 medlemmar och 67 aviserade men inte betalda. 



 

 

Tips och Bingoverksamhet 

Vårens tips – och bingo ställdes in på grund av pandemin. Till hösten valde föreningen att 

erbjuda fem tillfällen men utan öppna serveringen. Antalet deltagare har varierat mellan 25 till 

72.  Presentkort har delats ut till de personer som har hjälp till vid våra tips-och 

bingotillfällen.  

 

Långfärdsskridskoverksamhet 

På grund av den varma vintern blev det inga turer. 

Två skridskoledare, Marcus Asplund och Anders Rehnberg, är under utbildning, 

 

Vandringsverksamhet 

Under 2020 har föreningen haft sju vandringar, inklusive en glöggvandring till Ramsjöhult 

och en vandring tillsammans med Svenska Turistföreningen. 

 

Barnverksamhet 

Under året har föreningen inte haft någon barnverksamhet. 

 

Ramsjöhult 

Stugan har varit uthyrd 15 tillfällen. Scouterna från Valla har hyrt huset under året för sin 

verksamhet.  

Städdagen var den 18 april. Underhållet av hus, tomt och leder sköts av våra 

verksamhetsansvariga. 

 

Lyckliga skogen 

Lyckliga skogen är ett projekt som Katrineholms kommun har drivit i samarbete med 

Friluftsfrämjandet med medel från Postkodstiftelsen. Projektet riktade sig till barn och 

ungdomar som i vanliga fall inte tar sig ut i skogen. Kommunen ansvarade för att rekrytera 

ledare som ska utbildas inom friluftsfrämjandet. På grund av pandemin blev projektet inte 

riktigt som vi hade önskat men Lyckliga skogen har haft många träffar ute i Ramsjöhult och 

även inne i stan. Utbildningar till ledare blev inställda, bussresorna blev i slutet även de 

inställda. Men kommunen kommer att fortsätta i egen regi med projektet och bland annat 

bygga upp den motorikbana som köptes in för att ställas upp ute i Ramsjöhult. 

 

Ekonomi 

Friluftsfrämjandet i Katrineholm har en god ekonomi. 

Ekonomin redovisas på separat bilaga som medföljer verksamhetsberättelsen.  

 

Marknadsföring 

Föreningens hemsida har varit uppdaterad hela året.  

Vi har informerad om vår verksamhet och våra evenemang via Facebook, hemsida och även 

via Friluftsfrämjandets medlemsutskick. Annonsering om Tips och Bingo har skett i 

Katrineholms Kuriren under föreningsnytt. 

 

Styrelsen tackar kommunen, service- och teknikförvaltningen samt Eriksbergs säteri AB för 

det stöd vi fått under året. 

 

 

Ett stort tack riktar vi till alla som hjälpt oss under året. 

 

Katrineholm i februari 2021 

 

 

 



 

 

Lotta Asplund Anette Håckerström Ingrid Sjögrund 

Ordförande  Sekreterare  Kassör 

 

 

Carina Larsson Björn Wadman Marcus Asplund 

 

 

Bilaga Ekonomi 


