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Revisorer  
Revisorer har varit Kurt Molin (personlig ersättare Kjell Andersson) och Sven Olov Karlsson 
(personlig ersättare Birgit Mattsson). 
 
Valberedning 
Valberedning inför årsmötet har bestått av Åke Berggren och Hans Davidsson.  

Möten och sammanträden                                                                                                 
Styrelsen har under året varit samlad till (inkl årsmötet) 11 protokollförda sammanträden. 
Verksamhetskonferens på M/S Rosella 4 februari. 

 
Sektionsledare  
Medlems- och pressombud: Camilla Söderman 
Kommunkontakt: Camilla Söderman 
Utbildningsombud: Camilla Söderman 
Kontaktperson för Studiefrämjandet: Bertil Bölja 
Bagarstugan: Uthyrningsgruppen 
Friluftsmiljö: Bertil Bölja 
Utrustning: Hans Karlsson 



Barn- och ungdomsgrupperna: Inger Karlsson  
Utförsåkning: Hans Karlsson 
Långfärdsskridskor: Kurt Molin och Bertil Bölja 
Stavgång: Birgitta Åberg-Andersson 
Allemanut: Stefan Andersson 
Kanot och kajak: Maria Fahlcrantz 
Cykelturen: Åke Berggren 
Geocaching: Camilla Söderman/Inger Karlsson 
Uthyrning av Gläntan och bagarstugan: Gunnel Bölja 
Gläntan inomhus: Uthyrningsgruppen 
Gläntan utomhus: Tisdagsgruppen  
Kontorsmaterial: Camilla Söderman  
 
Medlemsutveckling 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Vuxenmedlemmar  62 51 52 44 45                                  
Ungdomsmedlemmar  0 2 0 2 2               
Familjemedlemmar  67 75 72               71               64  
Barnmedlemmar  133 82 139 106 117 

Totalt                   262             210            263         223      228 
   
PR och information 
 
Flygblad inför Cykelturens start har delats ut. Under Norrtelje Tidnings rubrik ”På Gång” har 
det regelbundet under vår och höst annonserats om våra aktiviteter. 
Under året har det frekvent skickats ut ett informationsblad/brev via mail till samtliga 
medlemmar som har lämnat ut sin mailadress samt till några icke medlemmar. 
Vi har affischerat vid Gläntan samt på anslagstavlor i Rimbo, inför de flesta av våra 
aktiviteter. 
På webbplatsen ”Rimbo i vårt Hjärta”, med ca 4 000 medlemmar, har våra aktiviteter 
presenterats.  
Utanför Roslagens Sparbank har Allemanut funnits med på en reklamskärm. 
I samband med föräldramöte för 6-årsverksamheten på Långsjöskolan, gavs en muntlig 
presentation av vår förening. 
Vi sponsrar Rimbo SOK med 5 stolpar längs elljusspåret.  
Vi har ett Facebook konto. 
Vår hemsida www.friluftsframjandet/rimbo.se hålls löpande uppdaterad med aktuella 
händelser och övrig intressant information. 
Vi presenterade några aktiviteter i Region Mälardalens årliga program för Vandring. 
Vi har delat ut diverse trycksaker i Gläntan i samband med aktiviteter. 
                                                                                                                                                              
Representation 
Gunnel och Bertil Bölja representerade föreningen på Idrottsgalan i Norrtälje. 
Camilla Söderman och Inger Karlsson deltog på Regionsstämma vid Koppartälten i 
Hagaparken och på Verksamhetskonferens på Sjöhistoriska på Djurgården.  
Inger Karlsson deltog på Ordförandekonferens i Uppsala. 
 



Verksamhet 

 
Barn-och ungdomsverksamheten 
FLF samarbete med förskolor och förskoleklasser har fortsatt under året. Mulle och Knytte är 
verksamheter som drivs på Trio Förskolor, Ekens Förskola, Skederids Skola och 
Långsjöskolan. Nytt från i höstas är att alla barn som går i förskoleklass på Långsjöskolan 
deltar i Mulleverksamhet. 
En Strövar-grupp, för låg och mellanstadiebarn, har startat under våren. De träffades även i 
höstas och avslutade terminen med övernattning i Gläntan. 
Ledarna i de olika grupperna har inbjudits till en höstträff samt ledarutflykt och julbord. 
Tack vare duktiga ledare flyter samarbetet bra och många barn får möjlighet att undersöka 
naturen med Knytte och Mulle-ögonen på. 
 
Allemanut 
Allemanut våren 2017 startade den 26 februari och avslutades den 21 maj. Totalt 
genomfördes 13 omgångar, och antalet startande var 825 st. fördelade på 55 barn och 186 
vuxna. 6 vuxna har deltagit alla söndagarna. 
Allemanut hösten 2017 startade den 27 augusti och avslutades den 26 november. Totalt 
genomfördes 14 omgångar, och antalet startande var 699 st. fördelade på 27 barn och 130 
vuxna. 6 vuxna har deltagit alla söndagarna. 
 
Cykelturen 
Cykelturen genomfördes under veckorna 17 - 24. Vi startade tisdagen den 25 april 
och vi använde oss av de vanliga 6 banorna. 
90 personer kom till Gläntan i år och löste startkortset gällande för alla 8 veckorna, vilket är 
en minskning med 8 st.  jämfört med föregående år. Räknat till antal starter uppgick 
dessa till 603 st.  vilket är i paritet med föregående år. 
Avslutningen med prisutdelning hade vi tisdagen den 20 juni i ett praktiskt taget fullsatt 
Gläntan. 
ICA bjöd som vanligt på kaffe med glasstårta vilket uppskattades stort. 
Vinnare av första pris, ett presentkort på en cykel värt 5000 kronor, vanns av Anette Lafquist. 
 
Stavgång  
Uppehåll under år 2017. 
 
Kanoting 
Vi hyrde ut utrustning till skolor, Havsevent och kyrkan. Vi deltog med uthyrning av kanoter 
på tävlingen PACYKUTSI vid Rånäs Slott i augusti. 
 
Långfärdskridskor 

Långfärdskridskoåret började bra, trots snön på isen. Skottade med hjälp av bl. a tre 

ensamkommande pojkar från Afghanistan samt några f.d. elever. 

Efter någon vecka fick vi hjälp av vår lilla (blå) Belos traktor. 

Många som uppskattade vårt engagemang att hålla en ca 600 m skridskobana, 

i bra skick. 
 



 
Matlagningsgruppen 
Studiecirkeln i matlagning har pågått under hela året. Gruppen består av 6 deltagare 
och har under året träffats vid 34 tillfällen. 
 
Geocaching 
Vi har arrangerat 2 stycken gemensamma utflykter under året. Utflykten i april månad fick 
inga deltagare, endast två energiska ledare som åkte till Domarudden /Åkersberga.   
I oktober månad var det dags igen, denna gång med 8 föranmälda deltagare. Då samtliga 
deltagare bodde i Stockholms området, blev utflykten till Lidingö. En regnig trevlig utflykt.                                                             

Övriga aktiviteter 

Jubileumsfirande Skogsmulle 60 år & Friluftsfrämjandet 125 år. Vi uppmärksammade detta i 
samband med Allemanut 8 oktober i form Mulles aktivitetsspår, korvgrillning samt 
skogsmulle på besök 
Årets Walk About blev ett lyckat samarrangemang som genomfördes i Rimbo Centrum.                                                                                                                   
 

Gläntan på utsidan 
Tisdagsgruppen, som vanligtvis består av 5 personer, har träffats en gång i veckan. 
Man ser bl.a. till så att det ser städat ut utanför; klippt gräs, plogat om det har snöat, 
grusat vägen, sandat om det bildats is, sett till så att det finns ved till bagarstugan och 
skärmskyddet mm.  
 
Uthyrningar 
Gläntan bokades 2017 ca 70 ggr. Det har varit olika slags möten i Gläntan: styrelsemöten, 
fester, matlagningsgrupp, årsmöten, ullspinngrupp och barnverksamhet (svenska kyrkan). 
Bastubad på fredagar.  

Bagarstugan bokades ca 20 ggr. Bagarstugan är känd i Uppland och mycket omtyckt.  

Kanoterna bokades ca 16 ggr.Uppskattat av många skolor, föreningar och privatpersoner. 

 

Utbildningar   
En ledare har fullföljt strövarledare grundutbildning. 
Två ledare har deltagit i fortbildningsutbildning; spårkurs respektive geologi. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet för 2017 uppvisar ett överskott på 10 348,09. 
Betydelsefulla poster på intäktssidan är uthyrningar av kanoter och bagarstugan, det 
kommunala bidraget, medlemspengarna samt överskottet från Allemanut.  
 
Slutord 
Nytt år och nya utmaningar, men först ser vi tillbaka på verksamhetsåret 2017. 
Vi i styrelsen har funderat en del på hur vi kan bli fler som hjälps åt med våra aktiviteter samt 
hur vi får fler deltagare.  
Hur vi kan ta nya grepp och nå ut till olika grupper.  
Hur vi kan synas i olika sammanhang. 
Vi har väl inte upptäckt någon tydlig framgång men det är nog en fråga om tid samt att inte ge 
upp utan fortsätta genomföra de goda idéer som dyker upp, många bäckar små, som det så 
vackert heter. 



Vi firade Mulle 60 år i oktober med aktivitetsbana, korvgrillning och Mulles närvaro förstås. 
Tyvärr var vädret inte det bästa men barnen som kom var väldigt nöjda. 
Allemanut-deltagarna åt korv och fikade efter promenaden. 
FLF firade också 125 år detta år och det syntes i media på olika håll. 
Fler människor har kommit till Gläntan i år. Bagarstugans användning har ökat och olika 
grupper har under hösten bedrivit sin verksamhet varje vecka i Gläntan. 
Vi har en bra lokal som lockar nya grupper. 
Nu ser vi nyfiket fram emot det nya Främjaråret 2018. Då blir det fortsatt firande. 
Rimbo Lokalavdelning fyller 50 år.  
4 mars firas själva födelsedagen och förhoppningsvis får vi nya idéer under året som kan ingå 
i 50-års jubiléet.  
Vi vill slutligen ge ett stort värmande tack till alla våra medlemmar, fantastiska funktionär och 
ledare för år 2017. 
 

Rimbo i februari 2018 

 

Inger Karlsson Maria Fahlcrantz     Hans Karlsson    

 

Camilla Söderman Gunnel Bölja Anette Lafquist  

 

Gun Malmros    Lucia Larsson 

 

 

 
 
 

 

     


