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Äventyret är nära 

– verksamhetsplan 2021  

På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar 

Friluftsfrämjandet roliga, trygga och lärorika äventyr. Med över 100 000 

medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 500 förskolor 

och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandets Sveriges största 

friluftsorganisation. 

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt 

för naturen. Sedan 1892 år har vi värnat allemansrätten och främjat friluftslivet. 

Låt äventyret börja. 
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Förord / nulägesanalys 

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen 

drabbade vårt samhälle fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för 

stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek. 

Friluftsliv var populärt redan före covid-19, och är det än mer nu. För oss 

innebär det mycket stor efterfrågan på vår verksamhet. En efterfrågan som vi 

bara kan möta om vi blir fler ledare. Det är därför som Friluftsfrämjandet 2021 

– särskilt prioriterar att arbeta för många, bra och engagerade ledare. 

2020 var ett viktigt år för nysatsningen på Skogsmulle: de första nya böckerna 

släpptes, samt olika former av verksamhetsmaterial och profilprodukter. 2021 

fortsätter Skogsmulle sin resa, med ytterligare nya berättelser och mer material.  

2021 är av regeringen och riksdagen utsett till Friluftslivets år. 

Friluftsfrämjandet kommer självklart vara en del av detta, genom att vi deltar i 

de olika nationella arbetsgrupperna, sprider information om Friluftslivets år 

inom vår organisation, genom nyhetsbrevet ”Veckans äventyr”, och genom 

ytterligare möjligheter. 

Vi är en organisation i medvind. Den främsta anledningen till att varumärket 

Friluftsfrämjandet är starkt är att vår organisation sedan 1892 har genomfört 

roliga, trygga och lärorika aktiviteter, skapade av ledare som är kompetenta 

inom både ledarskap och friluftsteknik. Det är engagemanget och kompetensen 

hos våra ledare, bredden på vår verksamhet och kvaliteten i våra äventyr som är 

våra unika styrkor.  

Friluftsfrämjandet Mälaröarna kommer under året att arbeta med att vår 

verksamhet ska bli så lite drabbad som möjligt och att grenarna ska anordna 

minst lika många äventyr som föregående år. 

 

Göran Lindwall 

ordförande   
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1. Övergripande 

1.1 Sammanfattning och styrdokument 

Vi tacklar några av vår tids största samhällsutmaningar. Vi möter dessa 

utmaningar genom vår ideella kraft. Vi inspirerar, leder och stöttar varandra till 

ett friluftsliv för alla. Vi verkar för fler ledare, fler aktiviteter, fler medlemmar, 

vilket leder till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Det är så vi 

bidrar till ett ännu bättre samhälle. 

Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi 2022 

samt är skapad tillsammans med lokalavdelningens budget för 2021. 

Denna verksamhetsplan följer den mall som Friluftsfrämjandet Riks har tagit 

fram som förslag till riksorganisationen, regionerna och lokalavdelningarna. 

Syftet med en gemensam mall är att vidareutveckla vår gemensamma struktur, 

våra gemensamma strategiska prioriteringar och vårt gemensamma arbete för 

att uppnå vårt mål: ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen genom 

roliga, trygga och lärorika friluftsäventyr. 

 

1.2 Prioriteringar 2021 

2021 – arbetar Friluftsfrämjandet med två särskilda prioriteringar: 

a. Många, bra och engagerade ledare (och kursledare). Prioriteringen 

kommer ur insikten att för att göra ett ännu större intryck på samhället så 

behöver vi växa, och för att växa behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och 

fler ledare blir vi genom att behålla de ledare som vi har, återuppväcka 

vilande ledare, samt rekrytera nya ledare. 

b. Mer utomhuspedagogik i förskola och skola. Bland friluftsmålen, som är 

beslutade av riksdagen, har målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” en negativ 

utveckling. Det är alarmerande, eftersom skolan har en unik möjlighet att 

nå alla barn. Friluftsfrämjandet har goda möjligheter att bidra till att vända 

denna negativa utveckling, genom våra program Skogshjältarna, 

Skogsmulle i förskolan samt vårt dotterbolag I Ur och skur. 

 

1.3 Effektmål 2021 

2021 kommer i mycket stor utsträckning att präglas av arbetet att fortsatt 

kraftsamla för verkställande av strategi 2022 och fortsatt strävan mot ”ett 

Friluftsfrämjandet”. 
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1.4 Hållbart friluftsliv 

Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som 

är välkomnande, anpassade och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom 

ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att maximera organisationens positiva och 

minimera organisationens negativa inverkan på ekosystemen och klimatet, 

samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra verksamheter. 

Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra 

lokalavdelningar. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det ideella 

engagemanget. Vi bedriver även verksamhet inom förskola och skolan samt 

säljer produkter. Vår ekonomi ska vara stark, som grund för att växa som 

organisation. 

Vi verkar i linje med de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God 

hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, 

#13 Bekämpa klimatförändringarna, och #15 Ekosystem och biologisk 

mångfald. 

Friluftsfrämjandet Mälaröarna bidrar till förverkligandet av Sveriges nationella 

mål för friluftspolitiken. Syftet är att stödja människors möjligheter att vara i 

naturen och utöva friluftsliv, med allemansrätten som grund. Riksdagen har satt 

upp 10 mål för friluftspolitiken: 

1. Tillgänglig natur för alla. 

2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet. 

3. Allemansrätten – värna och sprida kunskap. 

4. Tillgång till natur för friluftsliv. 

5. Attraktiv tätortsnära natur. 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet. 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan. 

9. Friluftsliv ger god folkhälsa. 

10. God kunskap om friluftslivet.  

 

2. Äventyr – vår verksamhet 

De friluftsgrenar som Friluftsfrämjandet Mälaröarna skapar äventyr inom är: 

Friluftsskolan - Vår barnverksamhet, kajak., SwimRun, långfärdsskridsko,  

vandring (lågland),  fjällvandring, alpina skidskolan, längdskidor, cykling och 

mountainbike. 
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2.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

Det gångna året har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska 

kunna bedrivas på ett tryggt och säkert sätt utifrån covid-19. Verksamheten 

påverkades också av den snö- och isfattiga vintern.  

Vi ser dock att det går bra för våra största verksamhetsgrenar. Efterfrågan är 

stor på vår verksamhet inom Skogsmulle - Friluftsskolan - Vår barnverksamhet, 

Vi ser också att mountainbike kommer starkt och våra lokalavdelningar har 

under föregående år kommit i gång med mountainbike. 

 

2.2 Trygga och säkra äventyr 

Att Friluftsfrämjandets äventyr är trygga och säkra är en viktig grundbult i 

Friluftsfrämjandet. Att vi löpande jobbar med att utbilda, fortbilda och 

säkerställa våra ledares kompetens och förutsättningar för att leda äventyr är 

utav största vikt. Det är också viktigt att vi inför våra äventyr jobbar med att 

förebygga säkerheten kring äventyren där ett sätt är att jobba med 

säkerhetsplaner. Det är också en självklarhet att alla som möter barn och unga i 

våra verksamhetsgrenar ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.  

 

2.3 Friluftsskolan - Vår barnverksamhet 

Knytte, Mulle och Strövare 

 År 2021 hoppas vi på en fortsatt gynnsam utveckling;  

● Mätbara mål är att minst två nya grupper startar upp under året, att 4 

ledare utbildar sig samt att vi har 120 barn i verksamheten. 

● Genomföra minst 1 öppen aktivitet av Familje Mulle/Äventyrliga 

familjen-karaktär med syfte att skapa aktivitet för de som står i kö och 

värva fler medlemmar till lokalavdelningen 

● Vi har som ambition att hålla ett ledar-mingel under året. 

● Minst ett informationsmöte för att finna ledare till nya grupper skall 

genomföras. 

● Nya hjälpledare skall erhålla information om vad det innebär att vara 

ledare inom Friluftsfrämjandet.  Detta kan ske genom möten eller via 

vår hemsida. 

● Alla gruppträffar ska läggas upp som äventyr på Friluftsfrämjandets 

hemsida för att visa hur aktiv vår verksamhet är, förenklad 

närvarohantering och kontroll av medlemskap 

● Få fram en ”lathund” för ledare (rest från föregående år) 

● Informera om material och utrustning som finns i förrådet för att ge fler 

grupper möjlighet att nyttja detta under sina träffar 



 
 
 

 7 

 Vårt övergripande mål är att få många barn att komma ut i naturen och där 

uppleva glädje och gemenskap samt spänning under former som är lagom 

utmanande för det enskilda barnet. Detta kan innebära allt från att upptäcka 

myrstacken, samla kottar, baka pinnbröd över öppen eld och svampplockning 

till klättring och övernattningar i vindskydd, allt beroende på ålder, förmåga och 

intresse. Vi vill väcka ett livslångt intresse för natur- och friluftsupplevelser och 

ge barnen kunskaper för att vistas i naturen på ett tryggt, säkert och ansvarsfullt 

sätt. 

Grenledare är Linda Hellblom, Maria Johansson och Sofia Bassil. 

 

2.4 Alpinskidskolan 

Allmän inriktning 

Mälaröarna Alpina skidskolan bedriver skidskoleverksamhet för utförsåkning 

och Snowboard (SB). Vi riktar in oss främst mot barn och ungdomar, men 

planerar fler aktiviteter för vuxna. Vi har ambitionen att utöka skidskolan i 

relation till ledarantalet, genom fler grupper och fler timmar.  

 

Skidskolan och Snowboardskolan 

Vi förbereder för att kunna genomföra en reducerad Covid-anpassad skidskola, 

med mindre grupper vilket ger högre ledartäthet, bra undervisningskvalitet och 

framförallt smittsäkrare enligt smittskyddsrekommendationerna.  

Snowboardskolan planerar mindre verksamhet med enstaka lektioner. 

 

Freeskiers 

Freeskiers träningar på vardagskvällar, uppdelat i två freeskiersgrupper för 

yngre (8 - 10år) och äldre (11 - 15) olika kvällar. 

 

Främjardag i backen, dagresa Kungsberget/Romme, lössnöhelg 

Ramundberget och andra resor 

P g a Covid kommer förmodligen alla arrangemang som innebär stora 

folksamlingar och/eller resande över länsgränsen skjutas upp under åtminstone 

första månaderna på året. 

 
Kvalitet, ledare och fortbildningar 

Ambitionen är att hålla en hög kvalitet och till det behövs en bra bas med 

erfarna och utbildade ledare.  

Vi håller torsdagsträningar för de ledare som vill, som en motivation att 

fortsätta utveckla sig i ledarrollen. 

Vår ambition är att samtliga ledare skall ha en möjlighet att vidareutbilda sig för 

att vi skall kunna hålla en hög kvalitet i skidskolan, samt bra motivation för 

ledarna att vilja fortsätta. Ett par ledare planerar gå (Covidanpassade) 
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utbildningar med regionen, och förhoppningsvis kan även grenledarfortbildning 

och ledarnedtakt/upptakt genomföras senare under våren/hösten om läget med 

Covid tillåter.  

- Ledarna ska vara uppdaterade och välutbildade. 

- Ha träningar/clinics för ledarna mer kontinuerligt. 

- Hålla egna ledarcertifieringar, nivå U1 och U2. 

- Friluftsglädje är det viktigaste som vi vill sprida! 

 

Grenledare: Johan Enoksson, Kim Wibeck, Sophia Kniberg. 

 

2.5 Längdskidåkning 

Även i år hade vi planerat att anordna två skidresor till Orsa Grönklitt under 

januari. Den först resan går från torsdag kväll till söndag kväll och den andra 

resan från söndag morgon till torsdag kväll. Tyvärr gick det inte att genomföra p 

g a Corona läget. 

 

Ansvarig för skidresorna till Orsa Grönklitt är Göran Lindwall. 

 

2.6 Kajak 

Allmän inriktning 

Kajakverksamheten på Mälaröarna har som huvudinriktning att på ett enkelt 

sätt erbjuda möjlighet att prova på och upptäcka paddling. I första hand är detta 

inriktat på kajaker, men vi tillhandahåller även ett antal kanadensare. Vi 

erbjuder allt från nybörjararrangemang till avancerade helgturer där både god 

paddel- och friluftsvana är ett krav. Säsongen är upplagd så att man successivt 

kan öka sina färdigheter från nybörjarnivå och uppåt. Våra tisdagspaddlingar 

utgör en viktig grund för att nå ut till nya intresserade deltagare. 

Torsdagskvällar med uthyrning fortsätter. 

Form och volym 

Vi kommer driva verksamheten i likhet med föregående år. Antalet 

aktivitetstimmar hoppas vi blir av samma volym som 2020. Men 

osäkerhetsfaktorer är antalet kajakvärdar vi lyckas rekrytera samt väder och 

pandemin.  Vi måste vara flexibla och anpassa oss efter situationen. 

Innehåll/Kvalitet 

Vi vill fortsätta att hålla samma höga nivå med nöjda och trygga deltagare. 

Kvalitén vidhålls genom utbildning av tillkommande ledare och fortbildning av 

aktiva ledare. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram en mall för 

säkerhetsplan att använda vid våra paddlingar. 
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Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter, kajakuthyrning samt 

eventuella företagsevenemang. Ekonomiskt räknar vi med att, liksom tidigare 

år, lämna ett bidrag till lokalavdelningen. Största utgiften 2021 beräknas bli 

utbildning, samt inköp av ytterligare någon kajak och övrig utrustning. 

Ledarutbildning 

Vi hoppas att vi åtminstone kan sända 3 ledare på steg 1 utbildning och minst 1 

på steg 2 utbildning. Vi hoppas också att 2 personer kan påbörja utbildning till 

kursledare kajak. Utbildning i paddelteknik sköter vi till stor del själv inom 

grenen. Vi kan själva examinera upp till blått paddelpass. Ett antal kajakvärdar 

måste rekryteras.  

Övrigt  

I dagsläget har vi ett tillfredsställande ledarsituation men en kontinuerlig 

nyrekrytering av ledare pågår för att garantera fortsatt omfång och bredd på 

kajakgrenens verksamhet. Vi är troligen den lokalavdelning som har näst mest 

aktivitetstimmar inom kajakverksamheten. Med ca. 30 ledare, och många av 

dessa har hög paddelteknisk kompetens, har vi möjlighet att erbjuda ett mycket 

varierat utbud av paddlingar.  

Grenledare: Mats Ellström, 

2.7 SwimRun 

Med start i juni 2021 sker SwimRun minst en gång i veckan på måndagar kl 

18.30 nere vid restaurangen 1Hus2Man. Vi kommer att fortsätta att prioritera 

kontinuiteten  

Principer:  

1. De som kommer vill ha en ganska förutsägbar sträckning och fördelning 

2.  Däremot möjlighet till progression i löpning varv 2 och 3 

3. Det finns hjälpledare men är mycket svårt att hitta fler ledare 

4. Mycket kommunikation sker via sidan på Facebook 

5. Fikastunden efteråt är viktig för många. Kaffe och te räcker 

6. Många av deltagarna är inblandade i andra ideella events på Ekerö 

varför man i viss mening kan säga att det indirekt genereras andra 

events såsom långsimning, löpning, cykel och annat. 

 

Vi vill utveckla den klimatstärkande aspekten genom det minimalistiska 

budskapet och vikten av att kommun och region arbetar med miljöpåverkan 

kring stränderna. Ett exempel på det är att badstränderna slutar vårdas i 

augusti och därmed blir tillhåll för nedskitande fåglar, vilket minskar 

tillgängligheten. Det leder i sin tur till att inga elever har simundervisning på 

stränderna, vilket tyvärr medför färre tillfällen för eleverna att uppskatta 
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närmiljön och rent vatten. För att främja framtida klimat krävs också att 

människan påminns om de upplevelser hon kan ha tillsammans med 

modernatur såsom att springa och simma i dessa vatten. 

Grenledare: Magnus Karnefors 

 

2.8 Långfärdsskridsko 

Allmän inriktning 

• Långfärdsskridskoverksamheten ska erbjuda medlemmar och andra 

intresserade skridskoåkning på sjöis och om tillfälle ges i skärgården.  

• Kurs med teori och praktik.  

• Fortsatt samarbete med Västerorts lokalavdelning under namnet 

Västerskrinnarna (FFVSK). 

 

Form och volym 

• Målsättningen är att genomföra så många turer som väder- och is-

förhållandena tillåter. 

• Kurs för 20 - 30 deltagare. 

• Anordna en skridskodag vid Tranholmen. 

• Erbjuda ledarna att delta i Friluftsfrämjandets och andra föreningars 

kurser som kan ge ytterligare meriter till skridskoledarskapet. 

• Planera och genomföra en säkerhetsövning för alla skridskoledarna 

• Utlysa och rapportera alla turer på https://ffvsk.skridsko.net 

Grenledare: Margareta Thorhagen 

 

2.9 Skridskobanan Tranholmen 

Allmän inriktning 

• Att skapa en mötesplats där barn, familjer, ungdomar och vuxna får 

möjlighet att åka skridsko på naturis under kontrollerade förhållanden. 

• Att erbjuda möjlighet för skolor och förskolor att ordna friluftsdagar 

med skridskoåkning. 

 
Form och volym 

Skridskobanan öppnas så snart säker is finns och utvidgas beroende på is- och 

väderläge. Den stängs när isen inte längre är säker. När detta skrivs, den 31 

januari, har skridskobanan ännu inte kunnat öppnas för säsongen. Kyla och is 

har dock kommit. Vi hoppas därför att kunna öppna för säsongen i början av 

februari. På grund av rådande Covid19-restriktioner räknar vi inte med att 

kunna bedriva någon kaféverksamhet. 

https://ffvsk.skridsko.net/
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Materielbehov 

Driften sker med stöd av Ekerö kommun som inför säsongen 2012 ställde en ny 

fyrhjuling och en snöslunga till vårt förfogande i tillägg till tidigare disponerade 

Belos traktor. Inför säsongen 2014 inköptes en ishyvel av kommunen. Detta gör 

det möjligt att erbjuda bättre skridskois. Belostraktorn havererade tyvärr 2019 

och skrotades. 

Under sommaren köpte vi en ”bättre begagnad” Belostraktor istället för den 

skrotade. Kommunen ville inte betala ersättningsinvesteringen och vi är därför 

nu ägare till maskinen och får ersättning av kommunen per plogningsdag.  

Genom byggandet av det nya förrådet skapades också mycket bättre 

arbetsförhållanden för kafé Tranan. 

 

Funktionärsbehov 

Den överenskommelse som gjordes med kommunen inför 2020 om hjälp med 

”grovplogning” har tyvärr inte kunnat förnyas inför 2021. 

Vi är därför hänvisade till våra ideella resurser för att hålla skridskobanan 

öppen denna säsong. Diskussionen med kommunen om skridskobanans framtid 

måste fortsätta. 

 
Klimat 

Skridskobanans klimatpåverkan består främst av utsläpp från de maskiner som 

används för plogning och från de bilar som besökarna transporterar sig i.  

 

Grenledare: Gösta Norrgård. 

 

2.10 MTB 

Allmän inriktning 

MTB-verksamheten på Mälaröarna inriktar sig på terrängcykling för barn i 

åldrarna 7 - 10 år. Vi har ambitionen att utöka verksamheten genom att 

rekrytera fler ledare och därigenom kunna erbjuda aktiviteter för såväl yngre 

barn som vuxna. 

 

Form och volym 

Målsättningen är att under våren starta en fast grupp som träffas en gång i 

veckan och att utöka den med ytterligare en grupp under höstterminen. 

Deltagarantalet i gruppen/grupperna kommer att vara ca 10 barn och 3 - 4 

ledare per grupp. 

Vi planerar även att anordna 2 aktiviteter för vuxna som ett tillvägagångssätt att 

rekrytera fler ledare. 

Vår ambition är att kunna erbjuda aktiviteter anpassade för såväl nybörjare som 

lite mer avancerade cyklister.  
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Kvalitet 

Vi vill hålla en hög nivå med trygga och nöjda deltagare. För att uppnå detta 

behöver erbjuda fortbildning till våra aktiva ledare och lägga stort fokus på att 

utbilda fler ledare. För att möta den beräknade efterfrågan och kunna starta upp 

en ny grupp under hösten, avser vi att utbilda 4 nya personer.  

Vi arbetar med att ta fram en säkerhetsplan för verksamheten som sedan kan 

anpassas för varje enskild grupp och tillfälle. 

 
Övrigt 

Vi ser att intresset för MTB är stort och ser stora möjligheter för att växa grenen 

med både nya ledare och många deltagare under de kommande åren. 

 

Grenledare: Maria Johansson, Johan Enoksson 

 

2.11 Fjällvandring 

Det finns inga planerar på fjällturer då vi för närvarande inte har några 

certifierade fjälledare. 

Vi har tre personer som håller på med utbildning och certifiering. Det är oklart 

hur lång tid det kommer att ta innan de är färdiga och kan leda turer. 

Grenledare: Agneta Magnusson. 

 

2.12 Vandring (lågland) 

Allmän inriktning 

Vandringsverksamheten på Mälaröarna har som huvudinriktning att erbjuda 

vandring på Mälaröarna samt vandringsresor i Sverige och övriga Europa. 

Kärnan i verksamheten är halvdagsvandringar på torsdagar där vi i första hand 

vänder oss till vardagslediga. Dessutom har vi ett antal heldags- och 

flerdagsvandringar och vi erbjuder också några vandringsresor till utlandet om 

Corona läget tillåter.  

 

Form och volym 

Vi kommer driva verksamheten i likhet med föregående år. Antalet 

aktivitetstimmar blir troligtvis fler då vi planerar fler heldagsvandringar och 

antalet deltagare ökar.  

 

Innehåll/Kvalitet 

Under året ska vi: 

• halvdags Torsdagsvandringar mellan den 1/4 och 10/6 samt mellan den 

19/8 och 18/11 
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• Övriga torsdagar under året kommer det att vara inofficiella 

torsdagsvandringar från Träkvista torg kl 09.30 

• Underhålla Ekeröleden 

• Underhålla Naturstigen på Jungfrusund 

• Vandring på Eldgarnsö en kväll i maj 

• Vandring på Adelsö på Adelsödagen den 13 maj 

• Vandring på Ekerö-Munsöleden två helger i maj-juni 

• Vandringresa till Bruksvallarna i slutet av augusti 

• Svampvandringar söndagarna 19 och 26 september 

• Pilgrimsvandring till Santiago di Compostela 16 – 23 oktober om 

Corona läget tillåter. 

Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter på flerdagsvandringarna.     

 

Ledarutbildning 

Våra ännu inte utbildade ledare kommer under året att erbjudas möjlighet att 

delta i grundutbildningen för vandringsledare. Alla ledare har möjlighet att 

delta i de av Regionen anordnade vidareutbildningarna.   

 

Övrigt 

Vandringssektionen underhåller Ekerö-Munsöleden och Naturstigen på 

Jungfrusundåsen. 

 

Grenledare: Vandring: Egon Edwinsson Svamp: Gunnar Thorsell 

 

2.13 Cykel 

Under 2021 kommer lokalavdelningen förutom några cykeldagar i närområdet 

också att efter midsommar om Corona läget tillåter att anordna en veckas 

cykling på åländska öar. 

Grenledare: Göran Lindwall. 

 
2.14 Bytesmarknad 

En bytesmarknad planeras att genomföras under november 2021 under 

förutsättning att pandemin tillåter. Eftersom bytesmarknaden 2019 utan 

problem genomfördes med funktionärer endast från Friluftsfrämjandet är det 

avsikten även 2021. Önskvärt är att fler funktionärer med alpinkunskap kan 

delta. Målet för 2021 är att öka omsättningen vid bytesmarknaden så att den 

ligger mer i nivå med tidigare år. Vi har för avsikt att fortsätta med endast 

Swish-betalning. 

Grenledare: Linda Hellblom 
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3. Förskolor och skolor 

Friluftsfrämjandet vill, från och med 2021, utforma vårt erbjudande till 

förskolan och lågstadiet som ett erbjudande i tre nivåer. Guldnivån innebär att 

vara en licensierad I Ur och skur-förskola eller -skola. Silvernivån är 

Skogshjältarna och Skogsmulle i förskolan och bronsnivån är enklare material 

för att komma igång med utomhuspedagogik. Strategin är att genom 

bronsnivån nå många förskolor och skolor, som sedan inspireras att ta steget 

vidare till silver- och guldnivå. 

 

3.1 Lokalavdelningens arbete med förskolor och skolor  

Friluftsfrämjandet Mälaröarna har varken resurser till att arbeta med förskolor 

och skolor eller möjlighet att ta emot ett fler barn till vår nuvarande kö av barn.   

 

4. Friluftsakademin – vår utbildningsorganisation 

4.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

2021 – arbetar Friluftsfrämjandet med många, bra och engagerade ledare (och 

kursledare) som särskild prioritering. Prioriteringen kommer ur insikten att för 

att göra ett ännu större intryck på samhället så behöver vi växa, och för att växa 

behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och fler ledare blir vi genom att behålla 

de ledare som vi har, återuppväcka vilande ledare, samt rekrytera nya ledare. 

 

4.2 Lokalavdelningens ledare  

I dagsläget har lokalavdelningen 128 ledare vilka varje år gör viktiga insatser 

genom att skapa verksamhet. Målet för 2021 är att behålla våra nuvarande  

ledare och helst utöka i några grenar. 

För att våra ledare ska fortsätta att trivas i rollen och för att rekrytera ytterligare 

ledare ska lokalavdelningen:  

• Ha en ledarträff under hösten 

• De ledare där lokalavdelningen bara har betalt halva ledarutbildning 

kommer att få betalt även för den andra halvan när de har varit aktiva 

ledare enligt vårt styrande dokument 

• Erbjuda ny ledare ledarutbildning 

 

4.3 Fortbildningar 

Inom Friluftsakademin skiljer vi på utbildning och fortbildning. Utbildning är 

när vi utbildar nya ledare utifrån en gemensam utbildningsplan. Med 

fortbildning åsyftar vi aktiviteter som har till syfte att utveckla våra ledare men 

som inte har någon gemensam utbildningsplan. Fortbildningarna är ett bra sätt 
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för våra ledare att utveckla sig i rollen, hålla sina kunskaper och färdigheter 

aktuella och skapa utrymma för reflektion.  

2021 ska lokalavdelningens ledare erbjudas deltagande i HLR-fortbildning. 

  

4.4 Ledarregister 

Lokalavdelningen ska säkerställa att ledarmarkeringarna i medlemsregistret är 

aktuella, och i linje med styrdokument Friluftsakademin.  

 

5. Opinionsbildning och påverkan 

Vi definierar och avgränsar arbetet med Opinionsbildning & påverkan till att 

genom dialog med beslutsfattare främja en samhällsutveckling som gynnar våra 

prioriteringar. Det är genom denna dialog som vi bidrar med vår kunskap som 

underlag till beslutsfattare för kloka beslut.  

Ramen för vårt arbete med Opinionsbildning & påverkan är en triangel med 

följande sidor: Sveriges friluftsmål, Svenskt Friluftslivs agenda och 

Allemansrätten. D.v.s. de budskap och prioriteringar som används i arbetet med 

Opinionsbildning & påverkan ska ligga i linje med dessa tre dokument. Vi 

avgränsar oss därmed till de frågor som våra medlemmar är överens kring och 

fokuserar på de frågor som Friluftsfrämjandet kan anses ha unik kompetens 

inom. Kraften i vårt arbete med Opinionsbildning & påverkan kommer ur hur 

väl arbetet är förankrat inom organisationen. 

Vårt arbete med Opinionsbildning & påverkan är alltid transparent och 

konstruktivt. Våra metoder är främst att vi svarar på remisser, deltar i nätverk 

och forum som är relevanta, bedriver opinionsbildning via redaktionell media, 

samt bedriver påverkan via direktdialog med beslutsfattare. Vi för dialog med 

en representativ bredd av de politiska partierna. 

 
6. Skogsmulle® 

6.1 Nulägesanalys 

2020 lanserades nysatsningen på Skogsmulle, och ett gäng produkter 

presenterades: berättelsen Skogsmulle och röda fjädern, Skogsmulles pysselbok, 

Skogsmulles handbok – en varumärkesmanual, Skogsmulle och skogens värld – 

terminsplanering, berättelsen Skogsmulle och plastutmaningen, illustrationer 

av de tre vännerna, samt ett flertal profilprodukter.  
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6.2 Prioriteringar 

2021 försätter Skogsmulles resa, genom att en berättelse om Skogsmulle och 

allemansrätten vid vattnet skapas och presenteras under våren. Och genom att 

tre metodmaterial produceras. Till hösten 2021 är planen att ge ut ytterligare en 

berättelse, så att tempot en ny berättelse i halvåret upprätthålls. 

Det blir även viktigt att 2021 arbeta med Skogsmulles handbok – en 

varumärkesmanual i vår lokalavdelning. 

2021 ska även marknadsföringen av Skogsmulles produkter mot förskolor och 

skolor sättas i strategi och genomföras. Detta som ett erbjudande till förskolor 

och skolor, i linje med brons i brons-silver-guld-strategin (se 2. Förskolor och 

skolor). Materialet ska erbjudas som paket, som t.ex. innehåller böcker, 

pysselböcker och spel (t.ex. Skogsmulles utmaningar). 

 

7. Kommunikation 

7.1 Nulägesanalys 

Målen med Friluftsfrämjandets arbete med kommunikation är att stötta vår 

utveckling, samt bevara varumärkena Friluftsfrämjandet och Skogsmulle 

mycket starka. Kommunikationsstrategin är att kommunicera 

Friluftsfrämjandets unika styrkor (engagemanget och kompetensen hos våra 

ledare, bredden på vår verksamhet samt kvaliteten i våra äventyr/aktiviteter till 

målgruppen (friluftsintresserad allmänhet) i syfte att uppmuntra målgruppen 

att 1) bli medlem (eller fortsätta vara medlem), samt 2) anmäla sig till 

äventyr/aktiviteter, och därmed 3) uppleva Friluftsfrämjandets unika styrkor, 

vilket i sin tur möjliggör syftet: folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, 

genom friluftsliv. 

7.2 Prioriteringar 

För att stötta organisationens utveckling ska lokalavdelningen 

• säkerställa att lokalavdelningens alla äventyr/aktiviteter publiceras på 

Friluftsfrämjandets webbplats (i den s.k. Äventyrshanteraren), samt att 

informationen är tydlig och inbjudande för potentiella medlemmar. 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika 

äventyr/aktiviteter sprids till medlemmar och potentiella medlemmar 

(friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom mail, nyhetsbrev, sociala 

medier och lokalmedia. 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningen på Friluftsfrämjandets 

webbplats är komplett och uppdaterad,  

• säkerställa att lokalavdelningen inom ett fåtal dagar svarar på mail. 
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• uppmuntra alla ledare att använda ett blått profilplagg i samband med att 

de leder äventyr/aktiviteter. 

• säkerställa att ledarna är varma, öppna och välkomnande ,samt strävar efter 

att äventyr/aktiviteter ska vara roliga, trygga och lärorika. 

• delta i riksorganisationens kampanj ”Bli medlem” genom att sprida 

kampanjmaterialet.  

• kontakta lokalmedia i samband med intressant verksamhet för att fråga om 

de är intresserade att göra ett reportage. 

• delta på något lokalt event årligen (t.ex. marknadsdagar eller en 

föreningarnas dag), i syfte att träffa potentiella medlemmar. 

 

8. Organisation 

8.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

Vår lokalavdelning mår generellt mycket bra, men det finns självklart även 

utmaningar. Det är viktigt att fortsätta ökningen av antalet medlemmar, bl.a. 

genom ökad rekrytering av ledare och kursledare. Det är även viktigt att 

fortsätta ligga i framkant inom digitaliseringen. 

För att göra arbetet i våra lokalavdelningar roligare, effektivare och mer 

inkluderande sjösätts 2021 satsningen ”Det organisatoriska ledarskapet” som 

genom information och utbildning syftar till att underlätta arbetet i 

lokalavdelningarnas styrelser. 

 

8.2) Årsmöte 

Årsmötet hålls varje år i början av mars.  

 

8.3) Styrelsen 

Styrelsen ska strategiskt leda, driva och utveckla lokalavdelningen. Styrelsen 

skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar. Styrelsen genomför 

normalt 10 möten under året. 

8.3 Valberedningen 

Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av 

lokalavdelningen, främst genom ansvaret att föreslå ledamöter till styrelsen 

samt revisorer. Valberedning bör bestå av tre personer varav en person väljs 

varje år. 
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8.4 Administration 

Lokalavdelningen ska säkerställa att informationen om lokalavdelningens 

förtroendevalda och ledare i medlemsregistret är komplett och uppdaterad.  

 

8.5 Styrdokument 

Friluftsfrämjandet styrs utifrån stadgan samt följande styrdokument: 

• Uppförandekod 

• Blå boken 

• Styrdokument Friluftsakademin 

• Alkoholpolicy 

• Styrdokument för hantering av jäv och oberoende 

• Styrdokument Begränsat utdrag ur belastningsregistret 

• Styrdokument Finansiering 

• Styrelsens arbetsordning 

• Styrdokument Minskad inverkad på ekosystem och klimat 

 

Mälaröarnas lokalavdelning styrs också av följande styrdokument: 

• Regler vid ledarutbildning, fortbildning och enstaka kurser 

• Styrande dokument GDPR och Dataskyddsförordningen 

• Klimat- och miljöpolicy för Friluftsfrämjandet 

• Medlemsombudets uppgifter 

• Placeringspolicy för Mälaröarna 

• Regler för ledarsubventioner vi researrangemang i Mälaröarnas 

lokalavdelning 

• Regler för ledarkläder och ledarmaterial 

• Regler för vad som gäller när vi anordnar resor med övernattning 

• Allmänna resevillkor för paketresor 

 
8.6 Friluftslivets år 2021 

2021 är, enligt beslut av regeringen och riksdagen, Friluftslivets år i Sverige. 

Friluftslivets år finansieras av regeringen/riksdagen genom Naturvårdsverket, 

och samordnas av Svenskt Friluftsliv. Friluftsfrämjandet ska erbjuda 

Friluftslivets år sitt fulla engagemang, eftersom projektet har stora 

synergieffekter med Friluftsfrämjandets uppdrag: ”folkhälsa, livsglädje och 

respekt för naturen, genom friluftsliv”.  
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9. Ekonomi och finansiering 

9.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen finansieras av medlemsavgifter och egna 

intäkter. Syftet med ekonomin och finansieringen är att bidra med 

förutsättningar till en hållbar utveckling av vår verksamhet. 

Lokalavdelningens ekonomi är stabil. 

2021 vill vi utveckla arbetet med deltagaravgifter, i syfte att säkerställa att 

deltagaravgifterna skapar ett litet överskott, inkl. kostnader för t.ex. material, 

ledarnas utbildning och fortbildning samt bidrag till profilplagg. 

 


