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Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse med tillhörande 

årsredovisning (ÅR) för föreningens 18:e verksamhetsår.  

Styrelsen har bestått av sex ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör samt grenledare för föreningens tre 

verksamheter, kajak, långfärdsskridsko och MTB, samt en suppleant för kajak och en suppleant för skridsko och 

en adjungerad i datafrågor. Styrelsen har sedan årsmötet för 2017, haft fem protokollförda styrelsemöten. 

Föreningen har haft 21 kajakledare, 9 skridskoledare, cirka 12 ledare är aktiva i båda verksamheterna, samt 2 

MTB-ledare. Antalet aktiva medlemmar var vid årets utgång 560, vilket är en ökning med 44 medlemmar 

jämfört med förra årets med + 8,5%. En ökning med +5,5% jämfört med året innan. Under året har vi aktivt 

jobbat med att informera de deltagare som ej är medlemmar om möjligheten att bli det. Vi  går ut med ett mejl 

till de medlemmar som missat att förnya sitt medlemskap. 

Hemsida 

Vi har använt flera hemsidor för att nå ut med information. Detta planeras fortsättningsvis ske på 

Friluftsfrämjandets hemsida; www.friluftsframjandet.se/norrviken, dit kommer vi att länka från vår egen 

www.norrviken.net.  

Verksamhetens information till medlemmarna 
Under året har Skridskoverksamhetens utbud hanterats på Skridskonätet, www.alliansen.net.  

För Kajak har vi distribuerat ett samlat kajakhäfte. 

För MTB har vi mejlat och använt Facebooks forum för information om turer. 

För Kajak och MTB har vi också använt vår egen hemsida på Friluftsfrämjandet. 

FB används av alla tre grenarna. 

Kommunens arbete 
Sollentuna kommun har budgeterat och planerar att bygga ett Sjösportcentrum vid Norrviken IP.  

Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen. 

 

 

Kajak 
Vår kajakplats i Norrviken har varit bra och det har varit enkelt med ”Prova på” verksamheten. Det har varit lätt 

att lasta kajaker inför kommande turer. Dock är allt lite osäkert eftersom det planeras ett ”sportcenter” i 

Norrviken. När allt startar eller när det blir klart vet vi inget om än så länge. 

Planeringen som styr kajakturutbudet görs redan i november året innan, vilket kan medföra vissa förändringar 

när vi väl är framme vid årets paddelsäsong. Vi har haft en folder med årets program, men vi har även funnits 

på Friluftsfrämjandets Mälardalens hemsida; det har gett ett tillskott av fler okända deltagare. Under maj 

månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades för kommande turer. Året 

inleddes med 3 tillfällen för säkerhetsövningar i bassäng. Från maj till augusti har onsdagspaddlingarna 

genomförts, vilket gett många nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken. 

 

Axplock ur årets turer 

● "Utskärstur i vårens tid" fyra dagar i Stockholms skärgård 
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● Vi hade även våra populära "Ängsöturer" en över dagen och en övernattningstur till Ängsö 

● ”Färnebofjärden” som flyttade till Gräsö p.g.a. mygginvasion 

● Endagarsturer, Sandhamn & Stockholmsnatta, Norrviken gonatta, Gryningstur i Stockholm 

● Helger ”Lite längre…”, “Nyanser av grönt…”, “Kräftor…”, ”Sommar möter hösten” 

● Vi fick även en mycket lyckad "Ålandstur" i bara strålande sol 

● Teknikturer/ -utbildning ”Två kvällar i Norrviken”, “Skärgård & teknik”, ”Strömmande vatten i Gysinge” 

● Vandrarhemstur till ”Stora Kalholmen” 

● Den sista turen för säsong var "Adventsturen i vinterljus”, vilket blev en helt fantastisk avslutning på 

sommarens turer. 

I år blev det bara en inställd tur på grund av vädret. Det var tråkigt nog ”Vandrarhemsturen”. Vi har haft 28 

turer med 350 platser som fyllts av 280 deltagare; 120 har önskat att de fått plats; totalt har 620 varit anmälda 

under säsongen. En planeringshelg för att summera årets turer och planera nästa års verksamhet har 

genomförts. Turutbudet till nästa säsong kommer att vara på liknande nivå. Kajakanmälan planeras att komma 

igång i mars, när vi har haft vårt årsmöte. 

 

Norrviken har även en Facebokssida där vi lägger in lite om genomförda och kommande turer. 

Årets utbildning 

Årets utbildning för alla kajakledare genomfördes ute på Ängsö friluftsområde den 21 april. Vi övade ”Akut 

omhändertagande i fält” med doktor Oliwia K från ”Adventure Medicine”. Det var en givande dag. Det 

viktigaste vi fick med ”tänk dig för…innan” det är bättre med en skadad än två. Vi pratade om ”L-ABCDE” & 

”MARCH” och det viktigaste ”prata ihop oss innan”, fundera och ha en plan. 

 

Långfärdsskridsko 
Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare samt turer, både för nybörjare och mer vana åkare. 

Norrviken erbjuder kurser och turer för medlemmar och icke medlemmar. Ett stort antal turer erbjuds även i 

samarbetet i Stockholmsalliansen där Friluftsfrämjandet Norrviken, Stockholm och Enskede samarbetar för att 

erbjuda en mer omfattande turverksamhet. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda bussturer till de bästa 

isarna, även om det inte finns i närområdet. Tillsammans är vi cirka 20 aktiva ledare och erbjuder turer i 

spännvidden nybörjare till grupp 2. 

Sammanställning av turer där Norrvikens ledare varit aktiva skridskosäsongen 2017/2018 

Totalt genomfördes 26 olika turer, vid 14 olika tillfällen under säsongen. 

● Turerna genomfördes i Alliansens regi. 

● 313 personer deltog i utlysta turer. 

● 70 nybörjare deltog på turerna på naturis. 

● 33 ledaruppdrag, av ledare i Norrviken. 

● Mestadels av turerna blev med bilar till isen. 

● Det blev endast tre bussturer till isarna vilket var det lägsta sedan Alliansen startade. 

 

Säsongen 2017/2018 var skridskomässigt ett sämre skridskoår i Alliansens regi än vanligt, mycket beror på 

ledarbristen. Alla turer utfördes i samarbetsgruppens Alliansens regi. Vi besökte bl.a. Gripsholmsviken på 

Mälaren, Nedingen, Västerfjärden vid Ängsö nationalpark. 

Kursverksamhet 

På nybörjarkursen 2018 deltog 18 personer för Norrviken och totalt 75 i Alliansens regi. 



Kursen omfattar två teorikvällar, minst en teknikkväll på Östermalms IP och två halvdagsturer på naturis. Två 

praktikturer på naturis erbjöds. 

Teknikkvällar 

En annan viktig aktivitet som fortlöper är de teknikkvällar på Östermalms IP som genomförs i 

Friluftsfrämjandets regi, alltid på måndagskvällar. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan 

se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik. 

Årets utbildning 

En ledare har gått steg 1 kurs och påbörjat steg 2, praktik. 

 

MTB 

Under året har det genomförts 32 turer, 25 kvällsturer och 6 lite längre dagsturer med fikapaus. Vi ordnade 

också ett helgläger till Lindsberg där vi bodde på ett vandrarhem med vegetarisk kost samt fick underbar 

cykling i den fina omgivningen kring Falun. 

 

Av de 25 kvällsturerna har cirka hälften varit nybörjarturer. Säsongen har varit från april till och med november. 

Deltagargenomsnittet har varit 13 personer med 24 som mest, fördelat på ca 63% medlemmar och 37% icke 

medlemmar, sammanlagt har det varit drygt 460 deltagare under året, en ökning mot 2017. Under året har vi 

haft hjälp av tre hjälpledare som förhoppningsvis vill gå ledarutbildningen under 2019. 

 

Under året har nybörjarturerna genomförts på Järvafältet med samlingsplats Bögs gård, samt övriga kvällsturer 

fördelats på Rösjön, Runby Upplands Väsby, Vallentuna och Järvafältet. Dagsturerna har genomförts på Lovön 

Ekerö, Hellas Nacka och Vallentuna. Under 2019 planerar vi att köra på liknande sätt. 

 

Vi tackar alla glada cyklister som deltagit under året! 

/Peter & Fredrik 

 
Ekonomi 

Intäkterna för 2018 redovisas till 263 816 kr, en ökning med 70 650 kr jämfört med föregående år. Största 

anledningen till ökningen beror på fler turer och högt deltagarantal på turerna för både kajak och MTB, och 

även på skridskosidan är intäkterna från skridskoutbildning fördubblade jämfört med säsongen innan. 

Utgifterna för 2018 redovisas till 208 799 kr, en minskning på 9 934 kr från föregående år. I budgeten för 2018 

avsatte vi 36 000 kr av eget kapital som investering i ledarutbildning fördelat på alla grenar. Jämfört med 

budgeten för 2018 låg utfallet för intäkterna, med den extra utbildningsinvesteringen inräknad, 24% över 

budget, samt utfallet för utgifterna 11% under budget. 

Norrvikens andel av medlemsavgiften för 2018 landade på 48 271 kr. Medlemmens intresseområde kan 

hänföras till något av Norrvikens tre aktivitetsområden, kajak, skridsko och MTB. Många medlemmar är aktiva i 

flera av verksamheterna och kanske även aktiva i andra lokalavdelningar. Medlemmen betalar sin avgift till 

Friluftsfrämjandet centralt, som sedan fördelar en andel av avgiften till lokalavdelningarna, Vid anmälan som ny 

medlem anger man vilken lokalavdelning man vill tillhöra. Uppgiften kan ändras på medlemmens begäran. 

Resultat 

För verksamhetsåret redovisar föreningen ett överskott på 55 017 kr. 

Kajakverksamheten redovisar ett överskott på 52 067 kr. Kajaks intäkter uppgick till 182 325 kr (+54 469 kr jmf 

med 2017) varav 30 000 kr kommer från försäljning av kajaker. Överskottet beror till största delen på fler turer 



än först planerat och högt deltagarantal på turerna, vilket den varma sommaren kan ha bidragit till. Intäkterna 

från turavgifterna blev 52% högre än budgeterat (budget 145 tkr, utfall 197 tkr) och 19% högre jämfört med 

föregående år. 

Kostnaderna för kajak blev något lägre än budgeterat (budget 139 tkr, utfall 130 tkr), främst beroende på ett 

par ledarutbildningar som inte kunde genomföras. Övriga kostnader består av material och underhåll till 

kajakerna, containern och släpvagnen, ett antal nya paddlar och flytvästar, försäkringar, trycksaker, utlägg i 

samband med turer och ledarhelger samt slitageersättning till ledarna. 

Långfärdsskridskos resultat redovisar ett underskott på -3 074 kr. Verksamhetens intäkter varierar förstås 

mellan åren beroende på tillgång till isar och består enbart av deltagare till skridskoutbildningar. Utgifterna 

utgörs av utbildning av ledare, inköp av utbildningsmaterial, avgift till Skridskonätet och en mindre 

slitageersättning till ledarna. Långfärdsskridskos intäkter för skridskoutbildning uppgick till 10 900 kr (+6 100 kr 

jmf med 2017). I årets budget lade vi till ett investeringsbidrag för utbildning på 3 000 kr, därmed blev 

intäkterna 13 900 kr (budget 12 800), utgifterna 13 974 (budget 12 654), och totalen därmed +73 kr. 

MTB-intäkterna har ökat stadigt sedan verksamheten startade 2016 och uppgick i år till 22 320 kr (+10 930 kr 

jmf med 2017). Turerna och deltagarna har varit fler än förväntat vilket gör att MTB uppvisar ett resultat på 

intäkterna som är 42% högre än budgeterat (budget 15 720 kr). Även här hade vi ett investeringsbidrag på 3 

000 kr för utbildning. Utgifterna för verksamheten (22 574 kr) är ledarutbildningar, ledarhelg samt 

slitageersättning till ledarna, så totalen slutar på +2 746. 

Intäkter och kostnader, för de gemensamma verksamheterna, redovisas till ett netto på +6 277 kr. Intäkterna, 

som enbart består av medlemsavgifter från Friluftsfrämjandet, blev marginellt högre än föregående år, 48 271 

(+425 kr) men något lägre än budgeterat (50 tkr). 

De gemensamma utgifterna (totalt 41 994 kr) består av kostnad för årsmötet (lokal, förtäring, föreläsare, 

avtackning), ledarträff, bank- och Internetavgifter, styrelseersättning, uppvaktning vid jämna år, och andra 

övergripande och gemensamma kostnader. 

Kapital 

Eget kapital, dvs överskott som skapats och samlats upp under drygt 18 års verksamhet, uppgår vid 2018 års 

utgång till 454 523 kr. 

 

Avslutning 
Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser fram emot ett trevligt och 

händelserikt 2019 med många turer både på land och på vatten. 

Sollentuna i januari 2019 

Friluftsfrämjandet Norrviken 

Styrelsen 

 

Lars Sundström                   Elisabeth Nagy                   Anneli Risberg         

Ordförande                            Sekreterare                            Kassör 
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Grenledare kajak                    Grenledare skridsko  Grenledare MTB 


