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Verksamhetsplan 2018 
 

Detta dokument utgör styrelsens plan för den verksamhet som ska bedrivas i Friluftsfrämjandet Lidingö 

under 2018. Dokumentet inkluderar även plan för en del av de grenar som finns inom lokalavdelning. Denna 

plan är även baserad på riksorganisationens vision för 2020 och Region Mälardalens vision och 

verksamhetsplan.  

Lidingö Lokalavdelning har en stabil verksamhet och medlemsgrund och ser ett stort behov i samhället för 

den typ av aktiviteter som föreningen erbjuder. En stabil ekonomi gör det möjligt att både växa inom 

befintliga grenar och genom satsning på nya verksamheter. Detta förutsätter en fortsatt satsning på 

synlighet och en ökad insats vad gäller att locka nya och behålla befintliga ledare. Föreningen antog 2016 en 

vision för perioden fram till 2018 som lyder: 

”Det självklara valet för alla medlemmar på Lidingö med omnejd som vill uppleva 

naturen/friluftsliv med stöd av kompetenta & välutbildade ledare” 

Styrelsen har i och med verksamhetskonferensen 2017 påbörjat ett arbete att på lång sikt utveckla 

föreningen. Denna process kommer att fortsätta under 2018. Målet är att ta fram en uppdaterad vision och 

en mer omfattande verksamhetsplan i samarbete med grenarna. Vi vet att vi behöver göra det ännu mer 

attraktivt att bli ledare. Vidare behöver vi nå   grupper i samhället som är underrepresenterade i föreningen i 

dagsläget. Dessutom behöver vi utveckla den befintliga verksamheten och komplettera med ny verksamhet. 

Verksamhetsmål 2017 

Den verksamhetsplan som antogs på årsmötet har följts upp på följande sätt: 

• En verksamhetskonferens för samtliga grenar.  

 Genomfördes i november. 

• En genomgång av säkerhetsarbetet inom varje gren. 

Första hjälpen kurs med hjärt-lungräddning har genomförts vid tre tillfällen för ledare. 

Registrering av deltagare sker i ett flertal grenar.  Vandring har gjort en riskanalys av 

verksamheten, medans övriga grenar ligger efter.  

• En översyn av vilka nya verksamheter som efterfrågas bland medlemmar. 

 En enkät skickades ut till medlemmarna inför   verksamhetskonferensen. 

• Utveckla verksamheter riktad mot nyanlända, ensamkommande flyktingungdomar och andra 

grupper som normalt inte är representerade i lokalavdelningen.  

 Freeskiers har fortsatt med sitt samarbete med Mentor som riktar sig till ensamkommande. 

 Vandring har ordnat vandring anpassad för rullstol och barnvagn med Skogstur. 

 Bytesmarknaden har skänkt skridskor och kläder till Vänverksamheten på Lidingö. 

• Fortsatt dialog med Lidingö kommun vad avser tillgång till upplevelserik friluftsnatur. 
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 Styrelsen har gett ett remissvar på Lidingö Stads ”blåplan”. Styrelsen har haft representant i 

 Naturnätverket som är en remissinstans för kommunen. 

Inriktningsmål 2018 

Utifrån verksamhetskonferensens slutsatser så har styrelsen prioriterat följande aktiviteter under året för att 

nå visionen: 

• Rekrytering av ledare och ledarutveckling 

• Arbeta över gränserna mellan olika grenar 

• Förbättra kommunikation till medlemmar och de som ännu inte blivit medlemmar 
 
 
Inriktningsmål 2018, grenspecifika 

Vinterfjäll arrangerar turer på skidor under vårvintern. 

 

Våra viktigaste mål vinterfjäll för 2018 är: 

• Att erbjuda medlemmarna upplevelser av vinterfjället under säkra former 

• Att erbjuda något både för skidåkare vana vid fjällmiljö och mindre vana 

• Att rekrytera och utbilda fler ledare 

• Att vidareutbilda ledare  

• Att grenledaren blir certifierad för vinterturer före säsongen 

• Att samtliga ledare och hjälpledare ska ha fortbildat sig inom Första Hjälpen samt att hjälpledarna 

ska vara ”färdigutbildade” hjälpledare 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

• Att arrangera en skidvecka med dagsturer i mars 

• Att arrangera en stugtur i april 

• Att låta grenledaren Christian Gottlieb och ledaren Eva Rozenbeek gå lavinkurs i februari, varvid 

grenledaren blir certifierad 

• Att låta Eva Rozenbeek gå grundläggande vinterledarkurs 

• Att låta ungdomsledaren Elsa Rozenbeek praktisera som assisterande ledare vid dagsturerna 

 
MTB ordnar cykling för barn i åldrarna sex till femton år. För de yngre barnen i sällskap med vuxna.  

Våra viktigaste mål för MTB 2018 är: 

• Att samtliga ledare och hjälpledare ska ha fortbildat sig inom Första Hjälpen samt att hjälpledarna 

ska vara ”färdigutbildade” hjälpledare 
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• Att samtliga deltagare under 2017 och de som står på väntelista ska få möjlighet att vara med under 

2018 

• Att ev. starta träffar för ”nybörjare vuxna” 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

• Detta kommer att beslutas på vår uppstartsträff den 14/3 

• Vi kommer ha tillräckligt många ledare/hjälpledare under våren 2018 

• Detta kräver att en del av det administrativa arbetet delegeras till fler av ledarna samt att det finns 

ett intresse hos fler ledare att leda träffarna 

 

Vandring ordnar vandringar både i närområdet samt i resten landet (utom i fjällen). Vandringarna är allt från 

kortare vandringar, heldagsvandringar till vandringsresor med övernattning. 

Våra viktigaste mål för verksamheten Vandring för 2018 är: 

• Erbjuda vandringar tillgängliga för alla vilket även innefattar de med funktionshinder 

• Kunna erbjuda korta vandringar för vardagslediga varje vecka under vår och höst 

• Dagsvandringar i närområdet och turer i andra delar av Sverige med övernattning 

 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

• Fortsatt samarbete med Skogstur (rullstolsburna personer) 

• Fortsatta tisdags- och onsdagsvandringar 

• Dagsvandringar samt turer till Öland, Ornö, Tiveden och Kullaberg 

 

 

 
 

 

 


