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STYRELSE/ORGANISATION 

Styrelse sedan årsmötet den 12 mars 2020 

Ordinarie ledamöter:  

Eva Nordenskiöld ordförande 

Karin Jakobsson sekreterare  

Christina Eriksson kassör, adjungerad i styrelsen sen 200113  

Inga-Greta Andersson 

Ingrid H Almén  

Kristina Lundström 

Ann-Mari Lindström 

Anna-Karin Granström 

Anli Forsberg 

Styrelsen har under året haft 12 sammanträden. 

I styrelsen finns representanter för våra verksamhetsgrenar vandring, långfärdsskridsko och kajak. 

Inger Svedvall/ Lars-Ove Skogh grenledare för Håll-i-form och Sven-Erik Lindgren grenledare för 

funktionell skidåkning, Elin Bergqvist och Maria Hillman, grenledare för Mulle och Susanne 

Holmqvist och Olof Larsson grenledare för Unga äventyrare, ingår inte i styrelsen. 

Valberedning är Anders Wallin, Ewa Eklund och Lars Nyberg med Anders Wallin som 

sammankallande. 

Revisorer är Olof Borgh och Anders Wallin. 

Karin Jakobsson är styrelsens webbansvarig. 

201231 hade Sandvikens lokalavdelning 316 medlemmar.  
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Året har präglats av coronapandemin som var som värst under våren mars-juni och under hösten 

november-december. Våra verksamheter har därför temporärt måst ställas in eller anpassas efter 

gällande föreskrifter för corona.  

Styrelsens sammanträden har därmed endast kunnat ske vid personliga möten under januari-mars 

och september-oktober. Övriga sammanträden har antingen skett utomhus, på Sjöbergs fäbod i 

juni eller hos någon styrelsemedlem, i februari och augusti eller online via Teams i april, maj, 

november och december. 

Lokalavdelningen har med en eller flera representanter deltagit i flera skilda arrangemang under 

året såsom: 

1. Vid Årsstämma i Naturkraft Gästrikland, 18/3-20 deltog Kristina Lundström och Inga-Greta 

Andersson 

2. Eva Nordenskiöld deltog som föreningens ombud vid Regionstämman 200405 

3. Joakim Helmbrant deltog som vårt ombud vid Leaders årsstämma 200428  

4. Jan Åslund deltog som vårt ombud vid skridskonätet fullmäktigemöte 200511 

5. Eva Nordenskiöld deltog vid ordförandekonferens 201006 

6. Benjamin Nilsson, UÄ, deltog som vårt ombud vid Ungdomsstämma 201024 

7. Eva Nordenskiöld, Nora Hadin, Benjamin Nilsson och John Legaspi deltog vid Fritidsbankens 

och Kulturskolans aktivitetsdag i Norrsätra 201028. 

8. Eva Nordenskiöld höll föredrag för Rotary 201106 om vår lokalavdelning och 

friluftsfrämjandet. 

9. Eva Nordenskiöld deltog vid Regionens verksamhetskonferens 201114 . 

10. Säkerhetsplaner har sammanställts för Unga Äventyrare och Långfärdsskridsko. 

11. Utdrag ur belastningsregistret har uppvisats av samtliga barnledare. 

12. Eva Nordenskiöld har deltagit vid flera dialogsamtal med Kultur- och Fritidsförvaltningen i 

anledning av våra bidragsansökningar. 

13. Eva Nordenskiöld har medverkat som Mulle i Järbo och Rönnåsen. 
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14. Styrelsen har behandlat sexton ärenden på remiss från Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning. 

UTVECKLING AV VÅR VERKSAMHET 

Unga Äventyrare har kommit igång fullt ut under året enligt planerna. Utbildning av fjälledare 

pågår med syfte att få igång fjällvandringar. 

UTSEENDE AV KASSÖR 

Styrelsen beslutade 200113 att utse Christina Eriksson, Rivägen 8, Storvik till kassör i föreningen 

och samtidigt adjungera henne till styrelsen. Hon tog över uppdraget som kassör från 200201. 

VERKSAMHETSSTATISTIK 

Håll i form 120 h 

Kajak      0 h 

Långfärdsskridsko    1894 h 

Vandring     1266 h 

Skogsmulle Ockelbo     216 h 

Skogsmulle Järbo 218 h 

Funktionell skidåkning    230 h 

Unga Äventyrare      327 h 

Intern organisation      55 h 

 

Sandviken januari 2021  

Eva Nordenskiöld, Ordförande. 
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LOKALAVDELNINGENS UPPDRAG OCH STRATEGI 
Lokalavdelningens styrelses ansvar är att: 

• Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av verksamhetsutvecklare och 

regionen 

• Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar 

• Rekrytera och säkerställa att nya ledare grundutbildas och att befintliga ledare fortbildas 

• Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar 

• Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudande lokalt 

• Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens informationslokaler 

• Rapportera verksamhetsstatistik enligt anvisningar från Riks 

• Årligen före mars månads utgång sända in Verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning samt årsmötesprotokoll till riksorganisationens kontor 

• Administrera information om verksamheten och verka för att medlemmar är aktiva på 

www.friluftsframjandet.se/sandviken 

  



 

7 

FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET 

Håll-i-form 

Under året har Håll-i-form haft motionsgympa i den röda gymnastiksalen på Murgårdsskolan. Fem 

damer och nio herrar har träffats tisdagar kl.18:30-19:30 för att motionera/gympa till musik. 

Deltagarantalet har varierat mellan 5 och 13. 

Antalet träffar har varit färre än normalt. På grund av lite trassel med lokalbokningen blev vi 

tvungna att ställa in gympan vid några tillfällen i början på vårterminen. Slutet av vårterminen 

ställde vi också in. Då var det Corona-pandemins första våg som sköljde över Sandviken, och vi 

valde att motionera på egen hand. Därför blev det endast tre tillfällen under våren. Höstterminen 

startades i en optimistisk anda. En Corona-pandemi på sparlåga innebar att vi bytte ut den 

sportdryck som alltid delats ut efter varje pass mot handsprit. Den andra Corona-vågen gjorde 

dock att vi fick kapitulera och ställa in ett antal träffar. Sju tillfällen hann vi med under hösten.  

Den gamla kassettbandspelaren och de tre kassettbanden har hängt med ytterligare ett år. 

Instruktioner till rörelserna ropas oförtröttligt ut av speakerrösten mellan låtarna, och de följs av 

deltagarna utifrån vars och ens egen dagsform och kapacitet.  

Inger Svedvall (vår) och Lars-Ove Skogh (höst), Grenledare Håll-i-form 
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Skogsmulle, Ockelbo 

VÅRTERMINEN 

Den 5 april hölls den första av höstens sex mulleträffar. Träffarna hölls varannan vecka i Rönnåsen 

eller vid friluftsgården i Ulvsta, Ockelbo. Totalt var 13 barn anmälda inklusive ledarbarnen. Inför 

träffarna skickas ett informationsmejl ut till föräldrarna om vad vi ska göra och påminnelse om 

matsäck, varma kläder med mera. Detta annonseras också i en facebookgrupp 

”Skogsmullegruppen i Ockelbo”. Varje träff varade drygt 1,5 timmar och delades vanligtvis upp i 

två pass med fika i mitten. Träffarna inleddes med uppropslek, foto och mullesång. De avslutas 

med mullesång och avslutningslek.  

Träff 1 

Den första träffen hölls i Rönnåsen och vi gick till klapperstensfältet där barnen fick klättra, leka 

och balansera. Vi pratade också om hur klapperstensfält blir till. Efter fikat gjorde vi ”mulletårtor” 

av olika skräp som barnen tagit med sig. Vi spikade bland annat fast plast, matrester, metall och 

papper på brädor. Dessa begravde vi i skogen och märkte upp för att kolla vad som hänt vid en 

senare mulleträff. 

Träff 2 

Vid den andra träffen i Rönnåsen snickrade vi ihop insektshotell. Det tog hela passet att snickra 

ihop och fylla dem. Det fanns vassrör med mera att stoppa. Resten fick barnen själva hämta i 

skogen. De fyllde hotellen med kottar, mossa, gräs och pinnar. Vi pratade också om hur hotellen 

fungerar, vilka som kan tänkas bo i dem.   

Träff 3 

Denna gång träffades vi vid Ulvsta friluftsgård och håvade vatteninsekter i det lilla vattendraget. 

Barnen fick leta efter ”sin” insekt bland de bilder vi tagit med på olika vattendjur. Efter fikat 

byggde vi barkbåtar och hade bäckrace med dem mellan två broar över bäcken. 

Träff 4 

Denna träff i Rönnåsen lekte vi lekar, gick mullestigen och bjöd på krabbilurer. Sedan blev det 

naturbingo och barnen fick leta olika föremål i skogen.  
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Träff 5 

I Rönnåsen samlades vi för att gräva upp de mulletårtor vi begravt vid den första träffen. Vi 

hittade alla tre och diskuterade vad som hänt med de olika materialen och sopsorterade sedan 

skräpet. Barnen fick också gå hinderbanan i skogen och lära sig vad man ska göra om man går 

vilse enligt konceptet ”hitta vilse”. Avslutningsvis fick barnen klättra upp på en jättestor sten! 

Träff 6 

Avlutningsträffen hölls vid friluftsgården i Ulvsta är vi gick på upptäcktsfärd efter ätbara och giftiga 

växter. Vi smakade bland annat på björklöv, granskott, maskrosblad och harsyra. Vi gick en 

snitslad bana och hittade en skatt med mullekåsor fyllda med några marshmallows. Vi bjöd på 

grillad korv med bröd och när vi fikat klart dök Skogsmulle upp. Tillsammans med Mulle plockade 

vi skräp och fick hjälpa till att sopsortera.  

HÖSTTERMINEN 

Den 30 augusti hölls den första av vårens sex mulleträffar. Träffarna hölls varannan vecka i 

Rönnåsen eller vid friluftsgården i Ulvsta, Ockelbo. Totalt var 14 barn anmälda inklusive 

ledarbarnen. Inför träffarna skickas ett informationsmejl ut till föräldrarna om vad vi ska göra och 

påminnelse om matsäck, varma kläder med mera. Detta annonseras också i en facebookgrupp 

”Skogsmullegruppen i Ockelbo”. Varje träff varade drygt 1,5 timmar och delades vanligtvis upp i 

två pass med fika i mitten. Träffarna inleddes med uppropslek, foto och mullesång. De avslutas 

med mullesång och avslutningslek.  

Träff 1 

Den första träffen hölls i Rönnåsen. Barnen fick leta klädnypor med sitt namn och en mullebild på. 

Vi lekte och vi gick i skogen till en stor myrstack där barnen fick mata dem med strössel. Var och 

en fick också känna på naturföremål i en påse och gissa vad det var för något. Vi gjorde 

naturbingo i skogen och barnen parades ihop för att tillsammans leta de växter/föremål för att få 

ihop bingon (bilder på äggkartong där de samlade sakerna).  

Träff 2 

Vi träffades vid friluftsgården i Ulvsta och tog oss till en liten sjö och bäcken som rinner i området. 
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Här håvade vi och upptäckte många spännande vatteninsekter till barnens stora förtjusning. 

Skogsmulle kom på besök och lekte med oss, fikade och läste mullesagan.  

Träff 3 

Denna gång träffades vi i Rönnåsen och började med olika lekar följt efter en lek-frågesport om 

allemansrätten. Barnen fick alla rätt! Som pris fick barnen en varsin lupp. Till fika bjöd vi på grillad 

banan med choklad. Under det andra passet gick vi på upptäcktsfärd i skogen med de nya 

lupparna samt förstoringsglas. 

Träff 4 

Denna gång samlades vi i Rönnåsen för att snickra ihop fågelmatare som barnen fick fylla med 

solrosfrön. Vi tittade också på bilder på de vanligaste fåglarna och pratade om vad de tycker om 

att äta, vilka som dyker upp vid fågelbordet med mera. 

Träff 5 

Vi träffades i Rönnåsen och tittade/pratade om vad som fanns i ”Vilda lådan”. Bland annat 

djurpälsar, klor, skelett och bajs. Vi lekte och gjorde äventyrsbanan i skogen. Här tittade vi också 

på skyltarna som är uppsatta och pratade om vad man får göra och vad man inte får göra i 

skogen. Vi avslutade med lekar. 

Träff 6 

Vi träffades vid Ulvsta friluftsgård och gick en runda i skogen där skräplisa varit i farten. Vi 

plockade allt från plast till matrester, metall och glas och pratade om sopor och hur man 

sopsorterar. Längs vägen träffade vi på Skogsmulle som vi bjöd på fika med mulletårta och saft. Vi 

avslutade med skattjakt där barnen fick en karta till hjälp för att hitta skatten i skogen. I varje påse 

fanns en mullereflex, en ballong och lite godis.  

Elin Bergqvist, Grenledare Skogsmulle Ockelbo 
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Skogsmulle, Järbo 

VÅRTERMINEN 

Under våren hade vi 6 träffar med 8-10 deltagare vid varje tillfälle, totalt 104 rapporterade timmar. 

Vi följde naturens växlingar, lekte lekar och hade ett besök av Skogsmulle och Skräplisa. Vi hann 

bland annat med att titta på myror och grodyngel. Barnen fick lära sig de vanligaste växterna och 

fåglarna som finns i skogen. Vid ett tillfälle gömde jag föremål som inte hörde hemma i skogen, 

så fick barnen hjälpa till att hitta grejerna. 

HÖSTTERMINEN 

På höstterminen blev det 7 träffar med 7-12 deltagare per gång, totalt 114 rapporterade timmar. 

Vi pratade om vad som händer i skogen på hösten och vintern. Vad gör växterna, träden och 

djuren för att överleva under vintern? Barnen fick lyssna på hur olika naturmaterial låter, hur de 

känns och luktar/smakar. Det blev även en hel del balansövningar över stockar och stenar samt 

balansgång på rep. En populär lek var memory med inplastade bilder upphängda i skogen. Vi fick 

ett uppskattat besök av Skogsmulle på avslutningen. 

Maria Hillman, Grenledare Skogsmulle Järbo 
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Funktionell skidåkning 

Tre instruktörer var verksamma under säsongen 2019/2020. Trots att säsongen abrupt måste 

avslutas i mars 2020 hade verksamheten i det närmaste lika omfattning som föregående år med 

både uthyrning och åkning med instruktörer.  

Styrelsen 

 

Kajak 

Vi paddlar havskajak i sjö och hav i närområdet främst i formen av kamratpaddlingar. 

Kajaksektionen har två utbildade Steg 1 ledare. 

Årets speciella förutsättningar gjorde att vi ställde in årets paddlingar som skulle startat i maj och 

pågått fram till september. 

Vi har fördjupat samarbetet med Skutskär-Älvkarleby och även Gävles LA med nystartad 

kajaksektion och haft några träffar med erfarenhetsutbyte och planering med ledarna. Så vi laddar 

inför paddelsäsongen 2021. Vi ses i vågorna, 

Karin Jakobsson, Grenledare Kajak 
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Unga Äventyrare 

BAKGRUND   

Sandvikens kommuns fritidsenhet/friluftsliv arbetar med ungdomar i målgruppen 12–24 år, där de 

har aktiva ungdomar som intresserar sig för friluftsliv. 

De utför olika aktiviteter inom alla olika områden inom friluftsliv, så att kommunens ungdomar får 

möjlighet att testa olika aktiviteter. Under dessa aktiviteter samverkar även kommunen med bland 

annat Friluftsfrämjandet. 

För att dessa ungdomar (2019 var det 7 aktuella ungdomar) skall ha möjlighet att utveckla sig 

inom sitt intresse och att föreningarna i kommunen skall få återväxt inom sin förening, vill 

Sandvikens kommun att de ungdomar skall få slussas vidare inom en aktiv friluftslivsförening, så 

som tex Friluftsfrämjandet. 

Då Friluftsfrämjandets Lokalavdelning Sandviken inte hade någon ungdomssektion påbörjades 

arbetet med att bygga upp en sådan. Susanne Holmqvist vandringsledare i Lokalavdelning 

Sandviken har varit drivande i det arbetet. Susanne har under 2018 – 2019 haft samverkan med 

Friluftsfrämjandets riksorganisation (främst Matilda Rignell) de 7 aktuella ungdomarna från 

kommunen och vandringsledare Olof Larsson, för att starta upp en passande ungdomsverksamhet 

för just Lokalavdelning Sandviken. Under våren-19 fick vi även förstärkning av Maria Hedqvist som 

också genomfört vandringsledarkursen under 2019. 

Målet för Lokalavdelning Sandviken var att under våren 2019 starta upp Friluftsfrämjandets i 

Sveriges första Unga Äventyrare, vilket också nåddes. 

Vårt mål under 2020 var att vi ungdomsledare skulle bli självständiga och klara oss utan vuxna 

ledare. Detta har uppnåtts under start av 2021 och det här blir vårt första år utan vägledning.  

AKTIVITETER 2020 

8 februari 

Pilbågsskytte i Järbo. 6 ungdomar deltog samt 4 ungdomsledare. Vi testade på bågskytte med 
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ReConYou som gav oss en snabbkurs på förmiddagen. På eftermiddagen gjorde vi en kortare 

vandring till ett närliggande vindskydd. Där grillade vi och hade det trevligt.  

30 maj 

Vi hade en dagsaktivitet med 9 deltagare i Högbo där vi hyrde cyklar av äventyrsservice. Vi 

cyklade till Svartvikstugan där vi åt lunch och cyklade sedan tillbaka till Högbo igen. Vi passade 

även på att cykla runt lite i Högbo.  

4 juli 

Nedsläckt hus med Pia Webb där vi hade 15 deltagare som fick testa på att leva ett dygn i en 

stuga i Årsunda. Pia Webb utbildade oss ungdomsledare i Unga Äventyrare så att vi ska kunna 

hålla egna liknande aktiviteter i framtiden. Deltagarna fick testa på att laga mat med begränsade 

resurser. De fick lära sig att tända eld med tänd stål, hur man renar vatten och även hur man 

använder stormkök. 

19 september  

Vi höll en aktivitet där vi paddlade ifrån Smörnäs till Oslättfors och sov över en natt på Södra 

Boön i Lundbosjön. Vi hade 9 ungdomar med oss och vi var 4 ungdomsledare samt en 

paddlingsledare. Vi fick också med oss en fotograf och en reporter från friluftsfrämjandets tidning. 

Vi slog upp tält på ön och grillade.  

12 december 

Vandring i Järbo. Aktiviteten ska innefatta en dagsvandring i Järbo. Vi gick runt Västerhällarna och 

åt lunch i vindskyddet på Västerhällarna. Vi bjöd på glögg, julmust, pepparkakor. Efter det 

vandrade vi tillbaka till samlingsplatsen där vi avslutar aktiviteten. Vi hade med oss 5 ungdomar 

och vi var 3 ledare.  

Nora Hadin, Grenledare Unga Äventyrare 
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Långfärdsskridsko 

Liksom tidigare verksamhetsår har Friluftsfrämjandet Sandvikens lokalavdelning haft som mål att 

arrangera ledda turer på söndagar och lämpliga helgdagar. Om ledare uppfattat läget gynnsamt 

för ledda turer även på lördagar eller vardagar har det varit fritt fram att utlysa ledda turer även 

då. 

Inför de ledarledda turerna har vi normalt arrangerat isspaning på lördagar och även andra dagar i 

veckan när så har varit möjligt. Spaningsturerna har rapporterats antingen som privatturer eller 

som isspaning. Eftersom spaningsturerna ofta går på is som är delvis okänd har vi begränsat 

deltagandet till ledare och vana åkare. 

REKRYTERING, ”KOMMA IGÅNG”, ÖVNING FÖR NYBÖRJARE OCH TEKNIKTRÄNING 

En ny kurs startade hösten 2019 med 16 deltagare. Den kursen avslutades strax efter det nya 

verksamhetsårets början 200106 på Långsjön vid Ockelbokrogen. 

Vi har under förvintern 2020 anordnat åkning med teknikträning för att hjälpa intresserade 

medlemmar att komma i gång med sin skridskoåkning för säsongen. Nybörjare har fått instruktion 

av ledare på Göransson Arena. 

SAMVERKAN MED ANDRA KLUBBAR 

För att kunna ha ledare till åtmistone tre tempogrupper samverkar FF Sandviken i stor 

utsträckning med FF Gävle. Vi har därutöver en årlig lördagssammankomst då ledarna i de två 

klubbarna diskuterar aktuella gemensamma frågor och om möjligt också företar en gemensam 

spaningstur. Den 12 december hade de båda klubbarna gemensam isspaning, som följdes av ett 

webbinarium om verksamhet och säkerhetsfrågor. Bl.a. beslöts att även vi i Sandviken gör 

säkerhetslina obligatorisk på klubbturerna.  

LEDARE 

Verksamhetsåret 2020 inleddes med tio verksamma ledare, och när höstsäsongen började hade vi 

totalt tio ledare och två under utbildning. 
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TURER 2020 

Verksamhetsårets första privatturer ägde rum redan på nyårsdagen 2020. I Skridskonätets system 

för rapportering av turer har Friluftsfrämjandet Sandviken hittills under 2020 rapporterat  

• 25 klubbturer grupp I-VI med i genomsnitt 8,1 deltagare per tur, 

• 91 privatturer med i genomsnitt 2 deltagare per tur, 

• 14 spaningsturer med i genomsnitt 3,8 deltagare per tur. 

Rapporteringen omfattar 2020-01-01 - 2020-12-13.  

Den 19/12 var vi fem ledare som rekognoserade vid sjöar i trakten av Åmåt/Katrineberg. Den 

20/12 blev det sen två åkgrupper på Mosjön norr om Åmot med 8 resp. 6 deltagare. 

Det genomfördes en övernattningstur till Dalarna då bl.a. Orsasjön och Amungen befors. 

Isförhållandena var jämförelsevis dåliga i våra farvatten. Inga klubbturer genomfördes t.ex. på 

Storsjön i Sandviken och ganska få på Öjaren. Sjön Fjärden söder om Ockelbo fick i gengäld bära 

ovanligt många åkare det här verksamhetsåret, eftersom isförhållandena varit extremt dåliga i 

Mellansverige. 

Även vi i Sandviken behövde uppsöka sjöar i norr och väster för att genomföra vår 

favoritsysselsättning. Det blev en hel del åkning på sjöar i Dalarna och Hälsingland, och många av 

oss genomförde på den korta tid som stod till buds, innan värmen och Corona tvingade oss att 

avbryta, minst lika mycket skridskoåkning som vanligt. Den sista privatturen för vårvintern 2020 

genomfördes 2020-04-11. 

Isspaning har i princip föregått varje klubbtur. Ibland kan isspaningen ha skett i form av 

privatturer. 

I augusti genomfördes sommarplurr som ett inslag i föreningens säkerhetsarbete. 
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Under verksamhetsåret har två plurr ägt rum, ett vid klubbtur och ett vid privattur. Det är vår 

strävan att i första hand undvika plurr, men att ha förmåga att hantera dem när de ändå inträffar. 

Båda plurren drabbade åkare med sällskap och rätt utrustning. 

SÄKERHETSARBETE 

Den säkerhetsplan som tidigare tagits fram har gåtts igenom och reviderats något vid ledarträffen 

inför säsongen 2020/2021. Input har varit de reflektioner vi haft baserat på egna och andra 

klubbars incidenter. Nytt för detta år är att vi behövt ta hänsyn till Coronapandemin och hur vi ska 

anpassa vår verksamhet för att följa rådande restriktioner. 

RAPPORTERING TILL FRILUFTSFRÄMJANDET OCH STUDIEFRÄMJANDET 

Verksamhetsgrenen har rapporterat 1894 verksamhetstimmar till Friluftsfrämjandet för 

verksamhetsåret. Till Studiefrämjandet har vi även rapporterat andelen kvinnor i alla klubbturer. På 

grund av pandemin sker ingen rapportering till Studiefrämjandet under höstterminen. 

REPRESENTATION I SKRIDSKONÄTET 

Friluftsfrämjandet Sandviken är representerat i Skridskonätets fullmäktige med en delegat. 

 

Inga-Greta Andersson, Grenledare Långfärdsskridsko / Jan Åslund, skridskoledare och ombud i 

Skridskonätet 
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Vandring 

År 2020 kommer att gå till historien som pandemiåret. Inom gren Vandring planerades och 

annonserades 21 vandrings tillfällen under barmarkssäsongen med början den 26 april men endast 

12 vandringar har kunnat genomföras. Av vårens vandringar kunde endast tre tillfällen genomföras 

enligt planering, eftersom alla som var fyllda 70+ vare sig fick delta eller leda vandringar p.g.a. 

Corona pandemin. Höstens vandringar kunde genomföras helt enligt annonserat program. Fint 

väder med högt deltagarantal har vi haft utom långa vandringen på Lostigen, ca 20 km, då tre 

vandrare genomförde turen trots regn hela dagen. Vandringen den 22 augusti på Högboleden, 

som även skulle passa rullstolsburna, lockade tyvärr ingen deltagare med rullstol. Antalet deltagare 

totalt under året var 211 och antalet timmar 1266. 

Vandringsledare 2020: Ildri Guleng, Maria Hedqvist, Ronald Hansson, Joakim Helmbrandt. 

Grenledare: Kristina Lundström 

VANDRINGSBERÄTTELSER 

Höstens vandringar startade med två turer i fina Torsåkerbygden med gammal järnriketradition. 

Den 9 augusti i fint väder gick vi från Malmjärn utanför Gästrikeleden upp till Klocksberg, där 

lunchen intogs med fin utsikt över Torsåker. Tillbaka till Malmjärn efter 10km avslutades dagen 

med bad i Malmjärn. Nästa tur i Torsåkersbygd startade i Kalvsnäs på Gästrikeleden, med vandring 

söderut till Kratte Masugn, där lunchen intogs vid vindskydden intill Krattdammen. Vandringen 

tillbaka till starten blev en rundslinga. Vi passerade Krattens fröplantager, där försök genom frö 

och ympkvistar skulle generera framtidens elit av tallar. Efter 10 km strålande sol var vi tillbaka vid 

starten. 

Varje år finns en Fäbodvandring med på programmet, så också i år, Från Stensätra på skogsstigar 

fram till Sjöbergs Fäbod där vi bjöds på varm soppa till lunch och berättelser om forna tiders 

fäbodliv. 

Nästa helg stod Kungsbergsrundan på tur. Nu parkerade vi vid Gillbergs Ide, eller mera känd som 

Grottorna. En fin dag i varierande terräng - upp och ner i naturen, tvärs över slalombacken med 
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fin utsikt, besök vid storgranen, 30 meter hög och nästan 3 meter i omkrets och grottorna på 

slutet.  

Årsunda har ingen Gästrikeled som passerar, men en rundtur med Hornbergsklack som högsta 

punkt är en fin vandring. Det gavs tillfälle till grillning vid lunchen, alltid uppskattat. Hela dagen 

togs i anspråk på den 13 km långa sträckan. 

Högbo – Högtorp. Här följer vi Gästrikeleden österut fram till vindskyddet ca 5 km. Efter lunch 

viker vi av in på 15 km spåret tillbaka mot Högbo. Även här finns spår efter järnhantering i form 

av gamla, inhägnade gruvhål.  

Som en tradition de senaste åren avslutas höstens vandringar med en djurspårvandring med start 

vid Björkmuren, Järbo. Ingen snö i siktet hela november-men-natten innan kom det så mycket 

nederbörd så vi lätt kunde notera åtminstone avtryck av räv, hare, rådjur, ekorre och skogsmus. 

Framme vid Västerhällan brann en eld klar för den som ville grilla. Och vad är trevligare än att 

avsluta säsongen runt elden med en halvsvart korv på den täljda grillpinnen. 

Kristina Lundström, Grenledare Vandring / Ildri Guleng, vandringsledare 
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EKONOMISK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

EKONOMISK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR FRILUFTSFRÄMJANDET SANDVIKEN, 885500-1395, 

RÄKENSKAPSÅR 2020 

Föreningen har under året fått 130 038 kr i bidrag enligt nedan 

Sigrid Göranssons Stiftelse  75 000 kr bidrag 

Friluftsfrämjandet regionen  28 038 kr kontantandel 

Sandvikens kommun  12 000 kr föreningsstöd 

Länsförsäkringar samhällsfonden 15 000 kr bidrag till verksamhet för barn och unga 

Funktionell skidåkning, långfärdsskridsko, håll-i-form-gympa, unga äventyrare och skogsmulle har 

gett totalt 58 990 kr i inkomster. 

Till föreningens konto har sammanfattningsvis 189 028 kr (130 038 + 58 990) betalats in under 

2020. 

Föreningens kostnader har uppgått till sammanlagt 90 295 kr. Därutöver har nedskrivning av 

inventarier gjorts med 38 892 kr. 

Sammanfattningsvis redovisar föreningen kalenderår 2020 överskott med 59 841 kr  

(189 028 – 90 295 – 38 892). 

Föreningens tillgångar är totalt 1 684 882 kr den 31 december 2020. De består av fonder och 

kapital hos Nordea och Swedbank 1 609 633 kr, inventarier 61 440 kr, kundfordringar 7 500 kr 

samt handkassor 6 309 kr. 

Föreningen har en kortfristig skuld 1 201 kr. 

Se bifogade balans- och resultaträkningar. 

Sandviken den 6 februari 2021 

Christina Eriksson, kassör 
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BALANSRÄKNING 

 Friluftsfrämjandet Sandviken    

 Balansrapport    

 Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31 

 Bokslut 202012 tom ver A 122    

     

  

INGÅENDE 
BALANS 

ACKUMULERAD 
FÖRÄNDRING 

UTGÅENDE 
SALDO 

 TILLGÅNGAR    

 Anläggningstillgångar    
1220 Inventarier 100 331,70 -38 892,00 61 439,70 

 Summa anläggningstillgångar 100 331,70 -38 892,00 61 439,70 

     

 Omsättningstillgångar    

 Fordringar    
1510 Kundfordringar 0,00 7 500,00 7 500,00 

 Summa fordringar 0,00 7 500,00 7 500,00 

     

 Kortfristiga placeringar    
1802 Obligationsfond 253 305,50 4 541,01 257 846,51 

1809 Penningmarknadsfond 88 491,45 262,97 88 754,42 

 Summa kortfristiga placeringar 341 796,95 4 803,98 346 600,93 

     

 Kassa och bank    
1912 Handkassa 1 3 356,40 -157,00 3 199,40 

1913 Funktionell skidåkning, handkassa 3 110,00 0,00 3 110,00 

1920 Plusgiro 754 337,20 92 590,34 846 927,54 

1940 Företagskonto Swedbank 416 104,16 0,00 416 104,16 

 Summa kassa och bank 1 176 907,76 92 433,34 1 269 341,10 

     

 Summa omsättningstillgångar 1 518 704,71 104 737,32 1 623 442,03 

     

 SUMMA TILLGÅNGAR 1 619 036,41 65 845,32 1 684 881,73 

     

 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL    

 Eget kapital    
2060 Eget kapital -1 106 427,64 -4 803,98 -1 111 231,62 

2069 Redovisat resultat -512 608,77 -59 840,81 -572 449,58 

 Summa eget kapital -1 619 036,41 -64 644,79 -1 683 681,20 

     

 Kortfristiga skulder    
2890 Övriga kortfristiga skulder 0,00 -1 200,53 -1 200,53 

 Summa kortfristiga skulder 0,00 -1 200,53 -1 200,53 

     

 

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE 
KAPITAL -1 619 036,41 -65 845,32 -1 684 881,73 
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RESULTATRÄKNING 

Resultatrapport 2020-12-31 Ack 201231   Budg 2020 

Funktionell skidåkning    

Inkomster 30 540  26 200 

Utgifter -16 462  -40 000 

Resultat 14 078  -13 800 

Långfärdsskridsko    

Inkomster 13 700  9 000 

Utgifter -5 018  -18 800 

Resultat 8 682  -9 800 

Vandringar    

Inkomster 0  0 

Utgifter -6 317  -18 000 

Resultat -6 317  -18 000 

Håll-i-form    

Inkomster 6 150  4 300 

Utgifter -3 522  -4 720 

Resultat 2 628  -420 

Kajak    

Inkomster 0  1 000 

Utgifter 0  -5 500 

Resultat 0  -4 500 

Unga äventyrare    

Inkomster 15 800 * 27 500 

Utgifter -30 412  -27 500 

Resultat -14 612  0 

 
*varav 15 000 avser bidrag Samhällsfonden Länsförs 

Mulle 

Inkomster 7 800  12 000 

Utgifter -3 782  -9 600 

Resultat 4 018  2 400 

 

(forts på nästa sida)  
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Resultaträkning, forts. 

 Ack 201231   Budg 2020 

Övrigt    

Bidrag; Sigrid Göranssons Stiftelse 75 000  75 000 

Bidrag; kontantandel medlemsavg 28 038  0 

Kommunala bidrag; föreningsstöd 12 000  0 

Inkomster 189 028  155 000 

Utgifter -65 512  -124 120 

Resultat huvudverksamhet 123 516  30 880 

Övrigt    

Annonskostnader -6 529  -7 500 

Kostnader för möten -1 508  -1 700 

Övriga föreningskostnader -14 875  -17 100 

Kontorsmaterial -230  -300 

Bankavgifter -1 641  -1 900 

Summa övriga kostnader -24 783  -28 500 

Avskrivningar -38 892  0 

Resultat 59 841  2 380 

    

Fordringar:    

Bidrag för annonskostnad vandring 2 000   

Bidrag för hyra skridskoträning 1 062   
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