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”LEDARKIT/STARTKIT”
Följande produkter ska alla nya, utbildade ledare få utan kostnad när de blir ledare. Gäller vid ett tillfälle per ledare:
1.
2.
3.
4.
5.

Broderad namnlapp
Keps eller buff med Friluftsfrämjandets logotyp
T-shirt med Friluftsfrämjandets logotyp
Första hjälpen väska
Krishanteringskort

Grenledare ansvarar för att alla nya ledare får ovanstående samt dokumenterar att så skett. Beställningar lämnas till Egon
Edwinson, som har lager och gör kompletteringsbeställningar. Grenledarens dokumentation överlämnas till efterföljande
grenledare vid grenledarbyte. Hjälpledare och funktionärer använder lånevästar etc i samband med aktiviteter.
TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE OM LEDARKLÄDER TILL AKTIVA, UTBILDADE LEDARE OCH AKTIVA FUNKTIONÄRER
Hösten 2017 var det ett engångserbjudande om inköp av subventionerade profilkläder som saluförs via Friluftsfrämjandets
webshop. Subventionen uppgick till 50% av inköpspriset, dock högst 1000 kr (ettusenkronor) per ledare.
Om föreningens ekonomi tillåter kommer ett nytt erbjudande om att köpa subventionerade ledarkläder på motsvarande sätt om
fem år, dvs hösten 2022.
LEDARKLÄDER TILL NYA, AKTIVA, UTBILDADE LEDARE
Nya ledare som är färdigutbildade kan beställa profilkläder via Friluftsfrämjandets webshop. Kläderna subventioneras med högst
50% av inköpspriset, endast vid ett tillfälle och med högst 1000 kr. Begäran om ersättning lämnas till föreningens kassör, som
också dokumenterar vilka ledare som får subvention på detta sätt.
UTRUSTNINGSBIDRAG
Ledare som är registrerade som aktiva (=ledarregistrerade per den 15/11) erhåller vid årets slut ett presentkort à 500 kr.
Presentkortet är en belöning efter fullgjord säsong och ger bidrag till kläder eller utrustning för friluftsaktiviteter. (beslutet
gäller så länge lokalavdelningens årsmöte godkänner ett sådant budgetutrymme).
ÅTERANVÄNDNING
Styrelsen uppmanar alla ledare till ett hållbart beteende. Ibland blir det inte som man tänkt sig och man använder kanske inte de
produkterna man fått eller kläderna man köpt. I andra fall är man aktiv ledare så kort tid att den utrustning man fått knappt har
använts. Vid sådana tillfällen är det toppen att lämna tillbaka produkter som inte längre används, förutsatt att de är i bra skick
och att någon annan kan ha nytta av dem.
Har du köpt kläder med logotyp som du inte längre använder uppmanar vi dig att skänka eller sälja vidare till nya ledare.
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