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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Ännu ett verksamhetsår med restriktioner på grund av coronapandemin har gått. Då kanske man kan tro att 

det inte har hänt så mycket i vår lokalavdelning, men då misstar man sig. Titta bara på detta axplock! 

Vi har… 

• haft en stormköksvandring 

• haft en vandring med Stockholm Vatten och Avfall vid Ersboda 4H-gård 

• haft påskquizz och Halloweenquizz på Ersboda 

• haft 16 lunchpromenader på slingrande skogsstigar 

• erbjudit prova på-tillfällen i mountainbike i våra barngrupper 

• haft möten med Ersboda 4H och kommunen om möjliga samarbeten och nya idéer 

• svarat på remisser om västra Garnudden och detaljplanen för södra Hallsta 

• röjt, rensat och sorterat material på vårt kansli för att skapa trivsel, ett lättillgängligt förråd och en 

inspirerande miljö för styrelsemöten och ledarnas material och för deras verksamhetsplanering. 

Till årets höjdpunkter hör att vårt ledargäng har växt. Vi har fått två helt några helt nya ledare och en handfull 

personer har vidareutbildat sig. Vår stora utmaning just nu är att vi trots tillskotten har omkring 25 barn som 

står i kö och längtar efter att få komma ut på äventyr i skogen. Vi letar ständigt efter fler personer som vill 

engagera sig och bli ledare och medupptäckare i naturen. Är du nyfiken på att vara med i vårt gäng så är du 

varmt välkommen att höra av dig! 

Barngrupperna har varit igång under året och de har gjort mycket kul, vilket du kan läsa om längre fram.  

Under verksamhetsåret har vi i styrelsen jobbat mycket med att planera såväl inköp som innehåll för 

Skogsmullespåret vid Ersboda. Vi tycker att det är jätteroligt att vara med och utveckla verksamheterna på 

Ersboda och vi vill gärna erbjuda en inspirerande och omväxlande slinga i skogen kring torpet. Under våren och 

sommaren hoppas vi kunna både påbörja och slutföra arbetet med det. 

Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla er som på något sätt är del av vår verksamhet. Och ett extra varmt tack 

till er ledare och hjälpledare som gör alla upplevelser möjliga. 

 

Jessica Mattsson, ordförande Friluftsfrämjandet Salem 
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VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med omkring 100 000 medlemmar och 7 

000 ideella ledare. I vår lokalavdelning finns cirka 440 medlemmar och ett tjugotal ledare. Vårt fokus sedan 

starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom Friluftsfrämjandet, 

men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör 

kärnan i vår verksamhet.  

I vår lokalavdelning ligger huvudfokus på barnverksamheter så som Skogsknopp, Skogsmulle, Strövare, 

Frilufsare och TVM. Vi har också stavgång, MTB och Äventyrliga vuxna. 

Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet skapat 181 aktiviteter, fördelat på följande:  

• Cykel, 7 

• Friluftsevent, 8 

• Friluftskunskap, 1 

• Intern organisation, 39 

• Motion, 4 

• Skogsmulle och skogens värld, 53 

• Skridskor, 5 

• Vandring, 18 

• Vildmarksäventyr, 46 

 

  



  4 

 

 

VÅRA ANLÄGGNINGAR 

Styrelsen har under det gångna året planerat för en upprustning av Skogsmullespåret vid Ersboda. Vi har sökt 
och fått särskilt bidrag från kommunen för detta, och vi har köpt in nya skyltar då de nuvarande har slitits av 
väder och vind. Under våren och sommaren hoppas vi få de nya, fina och väderbeständiga skyltarna på plats. 
De är utformade så att vi lättare ska kunna byta ut frågor och tipspromenader så att besökarna får lite mer 
variation i spåret.  

BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och skogens värld, 

vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år. Verksamheten i Familjemulle och 

Äventyrliga familjen ingår också i Friluftsäventyr.  

Friluftsfrämjandet har cirka 34 000 barnmedlemmar varav 163 barn finns i vår lokalavdelning. I vår verksamhet 

har vi en viktig uppgift att erbjuda barn och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Genom att låta dem uppleva 

glädjen i att vistas i naturen kan vi skapa ett starkt förhållande till natur och friluftsliv. Vi ser också att våra 

aktiviteter är en viktig inkörsport till ett livslångt medlemskap och engagemang för naturen och friluftslivet.  

Här vill vi passa på att dela med oss av några av de äventyr som genomförts för att ge lite inblick i vår 

verksamhet. 

EKORRARNA, SKOGSKNOPP, BARN 3-4 ÅR 

”Hur låter skogen?” Barnen får ligga ner på rygg och försöka lyssna. Vi börjar fokusera på sinnet synen och 

tittar upp mot trädtopparna och ser hur kronorna svajar i vinden. Vi pratar om trädmammor som skyddar sina 

trädbebisar och hur trädkronorna delar på solljuset och aldrig täcker över varandra.  Barnen har precis lekt 

”byta träd” och som liten skogsknopp går leken ut på just det – byta träd. När vi samlat våra sinnen är det dags 

för sångpåse med olika djur som är ett stående inslag som barnen gillar. Dagens träd-tema kommer nästa gång 

få över i kottar och fröer. 

GLADA GRODORNA, STRÖVARE, BARN 7-8 ÅR 

Under våren gjorde vi vår sista termin som Skogsmullebarn och efter sommaren blev vi ministrövare. 

Efterlängtat! Första träffen strövade vi (passande nog) runt i skogen och spanade efter en ny plats att ha våra 

träffar på. Efter en upptäcktsfärd hittade vi en toppenplats med en bra klättersten, mycket blåbär, ett litet 

vattendrag och vacker natur. Vi kastade oss in i allt strövarna har att erbjuda! Vi har täljt mycket, vi har provat 

att såga, vi har kokat blåbärssylt på stormkök, identifierat giftiga svampar och förstås lekt massor av nya roliga 

lekar. Pysslat har vi också gjort, bland annat några tjusiga ugglor. En fin stege har vi också byggt med hjälp av 

såg och rep. Nu kan alla komma upp och ner på stenen. 
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VARGARNA, FRILUFSARE, BARN 10-11 ÅR 

Under 2021 blev Strövargruppen Ekorrarna Frilufsargruppen Vargarna. Sista träffen som Strövare var en 

fantastisk helg i juni med underbart väder när vi övernattade i tält vid Krampans naturreservat vid Marvikarna. 

Vi hade med oss kanoterna och efter en provtur med en vuxen åkte barnen ut själva, flera ggr, vilket de 

älskade. Det är ett bra ställe där de inte kan komma för långt bort med båten. Det blev självklart bad och lek 

också och till mat blev det Tacos och Krabbelurer på murrikka. Kvällen avslutades med sång vid lägerelden. 

I januari hade gruppen en härlig januaridag på Uttran och lärde sig mer om is. Vi pratade om att man aldrig ska 

ge sig ut på sjöis utan kunskap, rätt utrustning och sällskap. Vi ledare hade säkrat isen där vi åkte och barnen 

bar inte full utrustning men alla bar isdubbar och har nu övat hur dom ska sitta och användas. Det är bra att 

öva under lek så att man lär sig hantera den säkerhetsutrustning man har! I ett skarpt läge vet man vad och hur 

man gör och kan då snabbare hantera situationen. Några barn övade kasta räddningslinan och efter några 

försök lyckades dom träffa rätt och kunde dra upp ledaren ur tänkt vak! Bra jobbat!  Isborr testades också 

liksom lite isfiske - dock utan napp. Sen var det ju bara väldigt kul att studera isen, rita konstverk med 

isdubbens vassa ände och uppleva olika former på is och studera sprickor.   
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GRÅSUGGORNA, STRÖVARE, BARN 8-9 ÅR 

När Gråsuggorna drog igång höstterminen var det med besked! Vi provade en ny typ av lägereld vilket krävde 
en del jobb och samarbete. Mycket jobb med att få till späntor och lagom stora vedträn. Vi avslutade träffen 
med smarriga hajkbananer. 
 

 

 

VILDUGGLORNA, TVM, BARN 14-15 ÅR 

Vildugglorna skapades ur Frilufsregrupperna Ugglorna och Vildsvinen och startade hösten med TVM-invigning i 
närheten av Nyköping. Mycket trevligt och uppskattat av både barn och ledare. Resten av hösten har spederats 
med matlagning i skogen, vandring och cykling. Terminen avslutades sedvanligt med en mörkerträff. 
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STAVGÅNG 

Vår grupp för stavgång hälsar att de haft ett fint och år. De har träffats som vanligt varje tisdag och motionerat 

tillsammans. Årets resa gick till Nynäs slott 18 - 20 augusti (repris från 2008). Tjugo personer hade fina dagar 

med vandringar på Sörmlandsleden. 

MTB 

Antalet cyklister har ökat stadigt under många år. Många vill prova på att cykla i naturen och vi är glada att vi 

sedan två år tillbaka har 4 barncyklar och 1 vuxencykel att låna ut. Vi jobbar hela tiden med att vidareutveckla 

MTB-verksamheten och i år har vi använt en del av bidraget från kommunen till att köpa in flyttbara hinder för 

teknikträning. Vi har också fått en ny utbildad MTB-ledare. Nu planerar vi för att samarbeta mer med 

närliggande lokalavdelningar. 

Totalt har vår lokalavdelnings MTB-verksamhet haft 7 rapporterade äventyr, men många fler MTB-aktiviteter 

har skett inom ramen för barngruppernas verksamhet. 

ÄVENTYRLIGA VUXNA 

Äventyrliga Vuxna är en öppen aktivitet för vuxna vi startade i Salems lokalavdelning för fyra-fem år sedan. Vi 

har till exempel paddlat kajak, åkt långfärdsskridsko, vandrat Sörmlandsleden, varit ute på gökotta och haft 

svampvandring. Målgruppen är friluftsintresserade vuxna, som vill göra olika typer av "äventyr" i sällskap med 

andra som har liknande intresse. Under Corona-pandemin har vi tyvärr kommit av oss lite, men några 

aktiviteter har vi lyckats klämma in de senaste åren, och denna Äventyrliga vuxna kommer säkert finnas kvar i 

olika former framåt också. 

I april hade vi en härlig stormköksvandring ut på Bornön som bjöd på strålande solsken, två kungsörnar, många 

matlagningstips, och trevligt sällskap med andra Äventyrliga Vuxna. Lite bilder på smarriga rätter som 

deltagarna lagade nedan. 

Har du frågor eller idéer eller vill hjälpa till med någon aktivitet, hör av dig till Anna Ridderstad Wollberg. 
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VÅRA LEDARE 

Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet flera hundra 

ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ger dem möjlighet att utvecklas och 

uppmuntrar dem att stanna i organisationen.  

Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 2021. Vi har därmed en 

mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller etnisk och kulturell mångfald, samt att alltför få barn 

fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi vill underlätta nyrekrytering av både ledare, utbildningsledare 

och förtroendevalda.  

 

Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare och förtroendevalda, 

genom kvalitativa utbildningar inom ramen för våra utbildningsplaner. Utbildningarna genomförs av våra 

kursledare med ledning och stöd av samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på nationell och 

regional nivå.  

Vi är 26 aktiva ledare och hjälpledare. Under 2021 hade vi en digital ledarträff.  

Under 2021 har vi utbildat 7 ledare. Fördelat på varje gren: 

• Fyra barnledare – friluftsäventyr. 

• En MTB-ledare. 

• Två friskvårdsguider.    
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VÅRA MEDLEMMAR  

För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. Friluftsfrämjandet 

arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, men framförallt att få befintliga 

medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med 

både äventyr, kunskap och inspiration över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter 

levererade av Sveriges mest eftertraktade ledare.   

Friluftsfrämjandet har vänt medlemsutvecklingstrenden till tillväxt de senaste tre åren. Detta är särskilt viktigt 

efter den nedgång som föreningen befunnit sig i under en längre tid. Tillväxten är en spegling av den intensiva 

utvecklingsfas som organisationen är inne i.  

 

I lokalavdelningen har medlemsutvecklingen vänt nedåt något och vi hade i september 440 medlemmar. Det 

kan bero på att vi under coronapandemin haft färre aktiviteter än tidigare år. Vi har heller inte varit lika synliga 

som föregående år, i sammanhang som exempelvis vår familjedag vid Garnudden, Salemsdagen och 

friluftsloppis. 

2010 

(aug) 

2011 

(aug) 

2012 

(aug) 

2013 

(aug) 

2014 

(sep) 

2015 

(sep) 

2016  

(sep) 

2017 

(sep) 

2018 

(sep) 

2019 

(sep) 

2020 

(sep) 

2021 

(sep) 

374 362 409 399 426 469 459 451 464  541 496 440 

 

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning 

vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Det gör vi genom att arbeta i 

enlighet med vår varumärkesplattform – Blå boken, vår grafiska manual, vår uppförandekod och 

Friluftsfrämjandet.se – vårt gemensamma fönster mot samhället. Vi kommunicerar i följande kanaler: 

• Vår plats på friluftsframjandet.se, www.friluftsframjandet.se/salem   

• Vår lokalavdelnings Facebooksida, https://www.facebook.com/Friluftsfr%C3%A4mjandet-i-

Salem-336905649809474/  

Lokalavdelningen nås på mejladressen salem@friluftsframjandet.se. 

 Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för stimulans av 

miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering och 

verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrätten är en 

förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. Den är också avgörande 

när det gäller allas tillgänglighet till naturen. 

För att bevaka våra intressen har vi löpande dialoger med kommunen och med markägare och svarar på 

http://www.friluftsframjandet.se/salem
https://www.facebook.com/Friluftsfr%C3%A4mjandet-i-Salem-336905649809474/
https://www.facebook.com/Friluftsfr%C3%A4mjandet-i-Salem-336905649809474/
mailto:salem@friluftsframjandet.se
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remisser där vi berörs. Under 2021 har vi haft en skogsvandring med Stockholm Vatten och Avfall i skogarna 

kring Ersboda, där vi har mycket aktiviteter. Anna Ridderstad Wollberg, som höll i vandringen, berättar: 

Representanter från flera intresseorganisationer deltog och även några medlemmar. Stockholm Vatten och 
Avfall berättade om markägarens planer för skogen. Stockholm vatten och avfall är de som förutom 
kommunen äger stor del av skogen bakom Ersboda. Vi fick också lära oss om modern skogsskötsel hur man 
tänker om skogen vid Ersboda, hur man jobbar med planteringar av olika trädslag för att få en hållbar skog och 
hur man agerar för att minimera granbarkborrens framfart genom att bland annat spara delar av löv- och 
tallskog samt jobba med så kallade fällor som lockar till sig granbarkborren. I området som avverkades för ca 2 
år sen har plantering av bl.a. körsbär och ek gjorts samt ett område har planterats med gran och tall. Stockholm 
vatten jobbar kontinuerligt med tillsyn av skogen, men tar bara bort stormfällda träd som utgör en risk eller 
blockerar stigarna. Andra trädfällor eller barkborreangripna träd lämnas kvar, för att gynna den biologiska 
mångfalden. 
 
Vi fick chansen att berätta om Friluftsfrämjandets verksamhet och vad vi tycker är viktigt med skogen när vi är 
ute med våra grupper. Och visste ni att Salems kommun är den kommun som har mest naturskyddad mark i 
landet i förhållande till yta. Nästan 60 procent av landytan är naturreservat och inte tillåtet att bebygga. 
 

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska principer. Vår 

organisationsstruktur riks/region/lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. Som enskild medlem kan man 

vara med och påverka i både mikro- och makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.  

Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med organisationens 

stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument och andra styrdokument. Vår 

lokalavdelning leds av styrelsen. 

Vi har 7 ledamöter i styrelsen. Under året har vi genomfört 11 styrelsemöten. Vi har också haft en gemensam 

middag för styrelseledamöterna. 

Årsmötet 2021 hölls den 9 mars. På grund av coronapandemin hölls mötet digitalt via Teams. 
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STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Vår lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålsparagrafen uppfylls 

långsiktigt. Styrelsen ska verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.  

STYRELSEN 

Ordförande Jessica Mattsson 

Kassör Martin Holm 

Ledamot Annika Hydén 

Ledamot Hanna Bjärenstam 

Ledamot Magnus Schiöld 

Ledamot Kajsa Ljungberg 

Ledamot Vilhelm Prytz 

BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 

Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad gäller ekonomiskt stöd samt 

samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och kompetensutbyte. Våra viktigaste 

samarbetspartners är 

• Salems kommun 

• Ersboda 4H-gård 

• Stockholm Vatten och Avfall 

 

MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 

Använd vårt postgiro för terminsavgifter: PG 27 93 63 – 6 eller Swish 123 641 72 24.  

Medlemskap betalas till Friluftsfrämjandets riksorganisation (www.friluftsframjandet.se).  

  

http://www.friluftsframjandet.se/
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PRELIMINÄRT PROGRAM 2022  

• Årsmöte torsdagen den 10 mars kl. 17.30, anmälan sker på webben. 

• Familjedag på Garnudden, söndagen den 15 maj. 

• Salemsdagen, lördagen den 27 augusti. 

• Invigning av nya Skogsmullespåret vid Ersboda, augusti-september (datum publiceras senare). 

• Friluftsloppis, november (datum publiceras senare). 

• Adventsmys på Ersboda, december (datum publiceras senare). 

Saknar du någon aktivitet på listan? Hör av dig till oss!  

EKONOMI 

Föreningens ekonomiska resultat framgår från den balans-och resultaträkning som finns på kommande sidor 

samt även budget för 2022. 

Föreningen omsättning för verksamhetsåret 2021 uppgick till 86 223 kr vilket genererade ett negativt resultat 

på 3 396 kr efter finansiella poster. 

Årets intäkter ligger under budget, vilket beror på att vår verksamhet har varit begränsad på grund av 

coronapandemin. Vi har fått bidrag på 21 177 kr från Friluftsfrämjandets riksorganisation. Föreningsbidragen 

hamnade över budget vilket främst berodde på högre särskilt bidrag från kommunen. Vi har fått 38 546 kronor 

i bidrag från kommunen, varav 25 000 i särskilt bidrag, vilket vi använt till upprustning av Mullespåret, MTB-

hinder och SUP-brädor 

På utgiftssidan har vi en spenderat mer än budeterat som mest beror på högre kostander för utbildningar än 

budgdeterat. Detta ser vi i styrelsen inte som något problem då vi gärna ser att våra ledare utbildar sig. 

Utbildningsposten för 2020 var mycket låg eftersom många utbildningar blev inställda under detta år. Vidare 

har vi utgifter för gruppverksamheten som hamnade under budget på grund av det rådande pandemiläget. 

Övriga kostnader föll ut ungefär i enligthet med budget 

Vi fortsätter att köpa in redovisningstjänsten, då vi inte har någon som åtagit sig det uppdraget inom ramen för 

det ideella styrelsearbetet. 

I årets budget planerar vi för ökade intäkter främst beroende på att vi hoppas att pandemin går in i ett läge där 

vi känner att vi kan ha fler aktiviteter än senaste två åren samt att kommunen har ökat ersättningen per 

aktivitetstimme. Det särskilda bidraget hoppas vi ligger kvar på förra årets 25 000 kr men budgetmässigt ska 

denna post tas ut av motsvarande utgift. För utgiftssidan planerar vi för högre kostnader för grupperna då vi 

hoppas och tror på fler aktiviteter under året. Utbildningsbudgeten hamnar på 15 500 kr, denna är baserat på 

det utbildningsbehov vi ser inom föreningen. Dock är vi i styrelsen väldigt flexibel på denna post och uppstår 

det ett större behov än förväntat ser vi inga problem att godkänna en högre summa. 
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RESULTATRAPPORT 2020 OCH 2021 SAMT 

BUDGETFRÖRSLAG 2022  

 Utfall Utfall Budget 

 

    20210101 - 
20211231 

    20200101 - 
20201231 2022 

    
Intäkter    

    
Intäkter från medlemmar 26 500 24 745 30 000 

Föreningsbidrag 59 723 51 941 65 000 

  varav särskilt bidrag 25 000 15 000 25 000 

Övriga intäkter 0 2 078 0 

Summa intäkter 86 223 78 764 95 000 

    
Rörelsekostnader    
Utbildning ledare -22 600 -1 750 -15 500 

Gruppverksamhet -7 331 -10 806 -15 000 

Extra tilldelning för ledarvård  -18 974  
Profilkläder ledare funktionäre -7 450 -6 516 -7 000 
Uppdatering av utrustning och 
materialinköp -27 553 -22 837 -30 000 

  varav särskilt bidrag -25 000 -15 000 -25 000 

Summa rörelsekostnader -64 934 -60 883 -67 500 

    
Övriga kostnader -4 466 -2 685 -7 000 

Ekonomi -12 750 -12 500 -13 000 

IT/abonnemang -2 281 -2 281 -2 300 

Försäkringar -3 104 -2 992 -3 200 

Bankavgifter -2 084 -1 770 -2 000 

Summa övriga kostnader -24 685 -22 228 -27 500 

    
Summa kostnader -89 619 -83 111 -95 000 

    

Årets resultat -3 396 -4 347 0 
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BALANSRÄKNING 2020 OCH 2021 

 2021-12-31 2020-12-31 

   

   
Tillgångar   

   
Materiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 0 0 

   

   
Andra kortfristiga fordringar 2 629 2 579 

Summa kortfristiga fordringa 2 629 2 579 

   
Kassa & Bank 372 355 400 415 

Summa omsättningstillgångar 372 355 400 415 

   
Summa tillgångar 374 984 402 994 

   

   

   

   
Eget kapital & skulder   

   
Eget kapital (inbetalda insatser) -333 293 -333 293 

Balanserat resultat -44 402 -48 749 

Årets resultat 3 396 4 347 

Summa eget kapital  -374 298 -377 695 

   
Kortfristiga skulder -686 -25 299 

Summa kortfristiga skulder -686 -25 299 

   
Summa eget kapital & skulder -374 984 -402 994 
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BLI EN AV OSS! 

Det är roligt att vara ledare i Friluftsfrämjandet! Vill du prova? Vi behöver fler engagerade ledare för våra 

verksamheter. Du behöver inte vara expert och kunna allt. Det som krävs är ett intresse för natur och friluftsliv 

och en vilja att uppleva det! Varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller mejla oss på: 

Salem@friluftsframjandet.se  

MEDLEMSAVGIFTER OCH BETALNINGSINFORMATION 

MEDLEMSKAP I FRILUFTSFRÄMJANDET PÅ RIKSNIVÅ 

Det är många fördelar med att vara medlem i Friluftsfrämjandet! Som medlem får du…  

• Vara med på alla möjliga äventyr och aktiviteter över hela landet  

• Möjlighet att gå utbildningar och fortbildningar  

• Medlemsmagasinet Friluftsliv  

• Rabatter hos våra samarbetspartners, som exempelvis SJ och Bergans.  

• När du har betalat medlemsavgiften är du försäkrad när du deltar på våra aktiviteter.  

Här är Friluftsfrämjandets medlemsavgifter:  

• Barn 0-12 år: 110 kronor 

• Ungdom 13-25 år: 180 kronor 

• Vuxen 26 år och äldre: 380 kronor 

• Familj: 550 kronor 

Avgifterna gäller för ett år. Medlemsåret sträcker sig från 1 oktober till 30 september. Enklaste sättet att bli 

medlem är att gå in på Friluftsfrämjandets webbplats och anmäla sig där. Har du frågor om medlemskap är du 

välkommen att kontakta Friluftsfrämjandets riksorganisation på medlem@friluftsframjandet.se. 

PRISER OCH BETALNINGSINFORMATION FÖR SALEMS 

LOKALAVDELNING  

För att vara med i vår verksamhet behöver du först vara medlem i Friluftsfrämjandet på riksnivå.  

För gruppverksamheten tar vi ut en terminsavgift för att täcka kostnaderna för material och utrustning. Alla 

ledare och funktionärer ställer upp ideellt.  

Terminsavgiften kan du betala via postgiro eller swish: 

• PG 27 93 63-6 

• Swish 123 641 72 24  

Ange gruppens namn och gren (Knytte, Mulle etc.) samt barnets för- och efternamn. Följande terminsavgifter 

mailto:Salem@friluftsframjandet.se
mailto:medlem@friluftsframjandet.se
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till lokalavdelningen gäller från och med 10 mars 2020:  

• Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle: 200 kronor 

• Strövare: 300 kronor 

• Frilufsare och TVM: 350 kronor 

 

 

Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.  

Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

TACK FÖR DITT STÖD
Tack vare ditt medlemskap får f er möjlighet att komma ut i naturen, speciellt 

dem som annars inte hittar dit. Du är med och stärker förutsättningarna 

för en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Som medlem får du också tillgång 

till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva 

medlemsförmåner samt Magasin Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring 

ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli 

ledare i organisationen.


