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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Vi lägger nu bakom oss verksamhetsåret 2019 som ytterligare ett framgångsrikt år för folkhälsa 

och livsglädje i Södertälje. Vi har stärkt vår organisation med flera nya styrelseledamöter och 

ledare, och glädjande nog har vi under året utbildat ytterligare fem unga ledare, ledare som starkt 

bidrar till att bredda vårt synsätt och öka mångfalden.  

För andra gången arrangerade vi lovaktiviteter för barn och unga i Södertälje. Det innebar att 48 

barn och unga från Södertälje fick möjlighet att bryta vardagen på sommarlovet och ledas, guidas 

och inspireras av våra unga ledare under ledning av en av våra barnledare.  

Under sportlovet genomfördes för första gången också ett mycket lyckat arrangemang för barn 

och ungdomar i Ragnhildsborgsbacken. Då erbjöds barn och unga att inte bara gratis liftkort utan 

även gratis lån av skidutrustning. Det blev mycket framgångsrikt ur ett integrationsperspektiv då 

många av deltagarna var nybörjare och hade annan etnisk härkomst än svensk. Där visades att vi 

kan nå nya grupper i samhället och därmed ytterligare bidra till ökad psykisk och fysisk hälsa.  

Lovaktiviteterna möjliggjordes genom finansiellt stöd från Södertälje kommun.  

Bytesmarknaden är fortsatt populär. Kvalitén på inlämnade varor förbättras stadigt, antalet 

besökare och omsättningen var dock lägre än förra året. Tack till alla funktionärer som ställer upp 

under en intensiv men rolig och givande dag! 

Samarbeten med andra föreningar i Södertälje kan exemplifieras av de årligen återkommande 

Familjedagarna i Tveta där vi ordnar det med Södertälje Nykvarn Orientering, scouterna m.fl. 

Samverkan, medverkan och gränsöverskridande arbetssätt har ytterligare stärkt folkhälsan och 

livsglädjen bland södertäljeborna och det arbetet kommer att fortsätta även nästa år.  

Vår lokalavdelning är en av de bredaste i landet när det kommer till sammansättningen av våra 

medlemmar och utbudet av våra aktiviteter och det gör mig oerhört stolt. Vi har aktiviteter för alla 

mellan tre år och 90 år. Helt fantastiskt.  

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till alla funktionärer och ledare som ideellt på sin fritid arbetar 

för ökad folkhälsa och livsglädje samt ett hållbart samhälle i Södertälje med omnejd. Utan ert slit, 

engagemang, passion, tid, kraft, energi och tro så hade vi inte nått de otroligt fina resultat i form 

av ett bättre Södertälje som vi ser i dag. Stort tack också till alla medlemmar som utmanar oss 

och kommer med kloka idéer och tankar och till styrelsens ledamöter och suppleanter som på ett 

mycket förtjänstfullt sätt jobbar hårt för alla oss andra. 
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Patrik Neckman, Ordförande Friluftsfrämjandet i Södertälje 

EKONOMI  

Vid friluftsårets slut 2019-09-30 hade vi 1.596 medlemmar, oförändrat jämfört med 2018 (1601).  

Verksamheten i vår lokalavdelning gav ett positivt resultat på 1.617 kr (197.358 kr 2018). 

Medlemsavgifterna inbringade 100.968 kr (97.673 kr 2018). 

 

Satsningen på utbildning och ledarvård var totalt 199.249  kr inkl. ledarkläder (97.528 kr 2018). 

Ingen utdelning av Erik Söderströms stipendium gjordes 2019, då avkastningen inte nådde den 

nivå som stipuleras av stadgarna. 

Vårt bidragsavtal med Södertälje kommun löpte ut den 31/12 2019 och vårt arrendeavtal för 

Ragnhildsborgsbacken gäller 1/1 2016 – 31/12 2023. När denna verksamhetsberättelse skrivs har 

inget nytt avtal undertecknats även om förhandlingarna anses vara avslutade.  

  

För de resor som arrangeras av vandrings- och fjällsektionerna ställer vi sedan januari 2015 

säkerhet enligt resegarantilagen hos Kammarkollegiet. Resegarantin regleras via ett 

försäkringsbolag. 

VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med nära 110.000 

medlemmar och 9.000 ideella ledare, varav 1.596 medlemmar och 119 ledarkompetenser finns i 

vår lokalavdelning. Friluftsfrämjandets 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.  

Resultatet för våra uppsatta mål för verksamheten 2019 är: 

• Antal ledare – 112 ledarkompetenser (mål 120) 

• Antal aktivitetstimmar – 28.000 rapporterade timmar (mål 30.000) 

• Antal medlemmar – 1.596 medlemmar per 2019-09-30 (mål 1.700)  
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RAGNHILDSBORGSBACKEN 

Kontaktperson: Per Karlsson 

Styrelsen tillsatte under 2019 en projektledare för byggandet av garaget för pistmaskinen.  

Verksamheten har under 2019 genererat många glada miner för barn samt vuxna. En naturlig plats 

där alpin skidåkning samt den populära pulkabacken har gett många timmar i den friska luften. 

Utöver den ordinarie verksamheten så har många timmar lagts ned för snötillverkning, drift och 

underhåll.  

Det stora engagemanget från många frivilliga samt styrgruppen i backen gör det möjligt för oss 

att kunna erbjuda en lång skidsäsong.  

Vi har jobbat vidare med det långsiktiga arbetet att vara ett naturligt val för Södertäljes ungdomar 

och vuxna när det ska utövas vinteraktiviteter. Färdigställandet av projekt ”skiduthyrning” blev 

säsongens höjdpunkt. Invigningen var mycket lyckad och gav oss ett tydligt kvitto på hur 

efterlängtad möjligheten till att hyra utrustning varit. Sportlovsveckan utmärkte sig mest med runt 

450 barn i åldrarna 4-15 år. Alla njöt av gratis skidåkning med tillhörande utrustning. ”Skidor för 

alla” blev en succé och öppnade möjligheten att åka för nya grupper! 

Vi jobbar vidare med projektet att färdigställa det nya pistmaskingaraget som vi hoppas ska stå klart under 

2020/2021. Styrelsen tillsatte under 2019 en projektledare för byggandet av garaget.  

ALPIN SKIDÅKNING 

Grenledare: Jenny Madestam/Anna Löfgren 

Skidskolan 2019 blev som tidigare år lyckad. Vi hade totalt fjorton grupper i skidskolan och två grupper för 

snowboard. Samtliga var välfyllda. Vi arrangerade även i år en discokväll vilket var mycket lyckad. Säsongen 

avslutades med Ragnhildsborgsbacken Cup. 

Inför säsongen gjordes en utbildningssatsning och flera nya ledare utbildades (intro samt steg1). 

Under hösten övertog Anna Löfgren rollen som grenledare för skidskolan. 

Totalt har vår lokalavdelnings alpina skidåkningsverksamhet rapporterat 1.750 aktivitetstimmar med ca 140 

barn/ungdomar i skidskolan och ”allmänhetens åkning”. 

BARN OCH UNGDOM 

Grenledare: Joke Rotticci-Muelder/Jessica Edman 

Under 2019 har cirka 150 barn deltagit i gruppaktiviteter, vilket är något färre än förra året. 

Grupperna består av 1 Knyttegrupp, 2 Mullegrupper, 1 Strövaregrupp för barn med 

funktionshinder, 3 Strövaregrupper, 3 Frilufsargrupper varav 1 med TVM-are och 1 TVM-grupp. 
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Under året har nästan alla existerande grupper fortsatt med sina aktiviteter.  

Södertäljelägret genomfördes i början av sommaren av TVM för de övriga barngrupperna. Även 

2019 arrangerades med finansiellt stöd av kommunen ”Sommaräventyr” under 2 veckor, totalt 

deltog 48 barn med våra Unga ledare och en TVM-ledare. 

Under året har det hållits en informationskväll för personer som vill bli nya ledare.  

I juni ordnade vi två heldagskurser i kanotpadddling för ledare. 

Under hösten övertog Jessica Edman rollen som grenledare. 

Totalt har vår lokalavdelnings barn- och ungdomsverksamhet rapporterat 9.500 aktivitetstimmar. 

FJÄLL 

Grenledare: Eva Gruvstedt 

Fjällsektionen arrangerade åter en studiecirkel om tre kvällar med tema ”Att vandra i fjällen”. Den 

lockade 6 deltagare och var mycket uppskattad. Vi avslutade med en praktikvandring i maj. 

I augusti tog en av våra fjälledare återigen en grupp Frilufsare till Fulufjället, för de flesta den 

första fjällturen. De fick ett fjälläventyr med vandring, tältning, fjällväder och mycket mera.  

 

Utbildningstiden för fjälledare är lång (minst 3 år), men vi bygger så sakteliga upp vår ledargrupp 

så att vi kan ha en större verksamhet med olika fjälläventyr för olika åldrar. Två ledare gick steg 1-

utbildningen i sommar.  

 

Totalt har vår lokalavdelnings fjällverksamhet rapporterat 1.760 aktivitetstimmar. 

KAJAK 

Grenledare: Anna Nygren 

Under 2019 hade kajaksektionen två kvällsturer och två dagsturer samt 1 tillfälle för 

teknikträning/kamraträddning och när fågelskyddet släppte vid Stendörren blev det en 

övernattningstur i det området. 

Vi har även köpt in fyra kajaker (1 mindre, 1 större och 2 mellanstorlek) med paddlar, kapell och 

flytvästar vilket innebär att vi kan erbjuda uthyrning i samband med våra turer under 2020 och 

framåt. Detta kommer att möjliggöra att vi når ytterligare nya grupper i samhället i större 

utsträckning än vad vi tidigare kunnat göra. 
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En av våra ledare slutade under året, vi är nu fem ledare. 

Kajak har under 2019 rapporterat 400 aktivitetstimmar. 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Grenledare: Anders Granéli 

Skridskosäsongen 2018/19 inleddes den 26/12-18 och avslutades den 6/3 -19.  Under säsongen 

genomfördes 34 annonserade turer med totalt 480 deltagare.  

• 30 säsongskort såldes. 

• Total färdlängd (summa färdlängd av alla turer) var 923 km och deltagarfärdlängd 

(summan av alla deltagares färdlängd) blev 11632 km. 

• Två temakvällar om ”Säkerhet, utrustning och Åktenik” respektive ”Iskunskap” genomfördes 

med 43 respektive 36 deltagare. Praktikturen med iskunskap kunde genomföras med ett 

tiotal deltagare på Mälaren. 

• En kallplurrningsövning med sju deltagare genomfördes under realistiska förhållanden på 

Yngern. 

• Höst- och vårmöte med sektionens ledare anordnades liksom teknikträning på Visättra 

bandyplan. 

• En särskild kallplurrövning i säkerhetsgruppens regi genomfördes i syfte att utröna bästa 

fästpunkt av säkerhetslinan. Övningen resulterade i en revision av utrustningskraven som 

finns dokumenterade på Skridskonätet. 

• Fyra blivande ledare / aspiranter rekryterades varav tre fortsatt utbildningen och förutom 

praktik har de genomfört den teoretiska Steg 1-utbildningen. 

 

Totalt har vår lokalavdelnings långfärdsskridskoverksamhet rapporterat 3.450 aktivitetstimmar. 

 

LÄNGDSKIDÅKNING 

Grenledare: Bertil Ahlqvist 

Tyvärr var även vintersäsongen 2018-2019 mild och med begränsad snötillgång. Vi kunde dock 

under januari och februari genomföra tre teknikpass för nybörjare med totalt 22 deltagare. 

Deltagarna var mycket entusiastiska och vi gick igenom grunderna i tyngdöverflyttning, 

diagonalåkning, stakning och åkning i utförsbacke. Ett av passen var också fokuserat specifikt på 

stakning. 
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Totalt har längdåkningen rapporterat 30 friluftstimmar. 

MTB 

Grenledare: Didier Rotticci / Marcus Tamme 

Under 2019 utfördes tyvärr inga MTB-turer. Vi lyckades däremot utbilda en ny MTB-ledare. Marcus 

Tamme tog över som grenledare under hösten. 

Så återigen inför kommande år har vi bara en ledare. För att kunna erbjuda fler turer, på olika 

nivåer, behöver vi utbilda ytterligare fler ledare under 2020. 

MTB-verksamhet kunde inte rapportera några aktivitetstimmar under året. 

VANDRING LÅGLAND 

Grenledare: Holger Johansson 

Vandringssektionen var även under 2019 mycket aktiv och genomförde 48 vardagsvandringar, två 

per vecka under vår och höst. Antalet deltagare per vecka var i snitt drygt 40 personer vilket är 

det högsta som hittills uppnåtts. Sektionen arrangerade också fyra söndagsvandringar samt gjorde 

två kulturvandringar i Stockholm. Tillsammans med Naturskyddsföreningen Södertälje-Nykvarn 

arrangerades i anslutning till Biologiska mångfaldens dag en blomstervandring i Öbackens 

naturreservat.  I samband med återinvigningen av Turingeleden ordnade sektionen en kortare 

vandring.  

De flesta vardagsvandrare väljer att köpa ett vandringskort, som berättigar till deltagande i alla 

årets dagsvandringar. Under året såldes 50 vandringskort (under 2018 såldes 47 st). 

I april genomfördes en vandringresa till Amalfikusten i Italien med 20 deltagare och med besök på 

både Vesuvius och Pompeji. I månadsskiftet maj/juni genomfördes en ledarresa till Tivedens 

nationalpark med 12 deltagare där en del av tiden användes för att utarbeta en Säkerhetsplan för 

sektionen. I september var det dags för en vandringsresa till Småland med 17 deltagare. I ett 

utbyte med Jönköpings lokalavdelning ledde deras vandringsledare oss på tre vandringar med 

varierande innehåll i trakterna runt Jönköping. 

Vandringssektionen informerar om verksamheten främst via lokalavdelningens hemsida samt 

genom Träff & Turbladet och det tryckta program som distribueras till dem som anmält intresse 

för vandring.  

Totalt har vår lokalavdelnings vandringsverksamhet för 2019 rapporterat 6.300 aktivitetstimmar. 
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BYTESMARKNAD 

Vid Bytesmarknaden 2019 arbetade totalt 42 funktionärer hela eller delar av dagen, roligt att så 

många ställer upp och bidrar till att framför allt barnfamiljer kan skaffa utrustning till 

friluftsaktiviteter till ett bra pris. Besökarantalet och omsättningen minskade emellertid jämfört 

med förra årets all-time-high. Även antalet sålda varor minskade men snittpriset per såld vara 

ökade markant, dvs vi hade högre kvalitet på varorna. Backen sålde ett antal skidor och pjäxor 

under Bytesmarknaden och fick på så sätt ett bidrag till att köpa in ny utrustning till 

skiduthyrningen. Ingen annonsering i papperstidningar gjordes p.g.a. ett kraftigt höjt pris jämfört 

med tidigare. 

VÅRA LEDARE 

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

flera hundra ledare till våra olika verksamheter i landet. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ge 

dem möjlighet att utvecklas och uppmuntra dem stanna i organisationen.  

Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 2019. 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, kursledare och förtroendevalda. 

 

Vi har under 2019 utbildat 15 nya ledare och hade i december 2019 totalt 112 ledare, fördelat per 

gren: 

15 ledare inom Alpina skidor och Snowboard 

43 ledare inom Barn – Skogsmulle och Skogsmulles värld, Friluftsäventyr och TVM  

5 ledare inom Fjäll (varav 2 certifierade enligt Fjälledarnormen)  

5 ledare inom Kajak  

23 ledare inom Långfärdsskridsko 

2 ledare inom Längdskidåkning 

1 ledare inom MTB 

14 ledare inom Vandring 

4 ledare Övrigt 

Alla ledare uppmuntras att delta i de fortbildningskurser som arrangeras framför allt av Region 
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Mälardalen. Vår handbok med allmän och praktisk information som är väsentlig för alla ledare 

finns tillgänglig på hemsidan. Vi har skapat en sluten grupp på Facebook där alla ledare kan 

komma med frågor och förslag samtidigt som styrelsen får ut information snabbt till 

ledarkollektivet. 

I maj samlade vi våra grenledare till en informations- och utbyteskväll. 

Under 2019 har ytterligare fem TVM-ungdomar utbildat sig till Ung Ledare. En grupp av våra unga 

ledare kommer att starta en egen barngrupp våren 2020. 

Vi bjöd in alla ledare och funktionärer till två mingelkvällar, i juni med buffé i trädgården vid 

Grindstugan och i december med glögg och fika på Café Bellevue på Torekällberget. Det är 

uppskattade tillfällen för våra ledare att träffas över sektionsgränserna.  

För att öka synligheten och stärka gemenskapen har alla ledare och funktionärer fått en profiljacka 

som vi hoppas kommer att användas vid alla aktiviteter och även privat av våra ledare.   

Kansliet sköttes av en ”kanslijour” bestående av Peo Andersson, Katarina Juhlin, Folke Ljungnér, 

och Leila Sipinen, ett varmt tack för deras insats under året! 

På årsmötet 2019 tilldelades 15 ledare och funktionärer utmärkelser som uppskattning för sina 

insatser, och en ledare visades särskild uppskattning för sina insatser i föreningen.  

En viktig insats för att attrahera och rekryterar nya ledare är att skapa en organisation med en 

kultur där vi behåller och utvecklar våra nuvarande ledare. Därmed möjliggörs en ökad kännedom 

om hur det är att vara ledare inom Friluftsfrämjandet. Ett led i detta är att tydligare introduktioner 

för nya ledare har genomförts på ett systematiskt sätt. Därtill kan tilläggas att varje ny ledare och 

förtroendevald får en mentor i föreningen.  

VÅRA MEDLEMMAR  

Medlemsantalet i vår lokalavdelning blev oförändrat med 1.596 medlemmar vid medlemsårets slut. 

77% av lokalavdelningens medlemmar bor i Södertälje och 17% i Nykvarn. 40 % av våra 

medlemmar är under 25 år, och fördelningen män-kvinnor är 49-51.  

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

Vår huvudsakliga informationskanal är vår hemsida www.friluftsframjandet.se/sodertalje. 

Majoriteten av våra aktiviteter, (180 st) annonserades på hemsidan och genom dem och totalt ca 

28.000 aktivitetstimmar har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt och 

Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. 

Den snabbaste kanalen för information om vad som händer och har hänt är vår Facebooksida som 

http://www.friluftsframjandet.se/sodertalje
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nu har över 2.500 följare.  

Lokalavdelningen lämnade ett remissvar till Nykvarns kommun för en föreslagen motortestbana 

vid Mörby där vi pekade på att miljökonsekvensbeskrivningen visar en väldigt stor påverkan på 

området vilket man inte tagit hänsyn till i utredningen. Vårt remissvar uppmärksammades av både 

SVT och LT. Projektet utreds fortfarande. 

I samarbete med några andra föreningar arrangerade vi som tidigare Familjedagen i Tveta. 

Vinterdagen ställdes tyvärr in då snö- och is-förutsättningarna saknades.  Familjedagen i 

september lockade många besökare, dock inte så många som förra året, Friluftsfrämjandet bidrog 

bl.a med Mullelopp för 75 barn och korvgrillning samt information om verksamheten av flera 

sektioner.   

Vi genomförde ”Vinterkul på Gillberga” i samarbete med Södertälje Kommun och medverkade 

som vanligt på ”Äventyrsdagen vid Eklundsnäs” för personer med funktionsvariation.    

MÅNGFALD  

Lokalavdelningen har som målsättning att skapa förutsättningar för friluftsliv för alla i Södertälje. 

Under året har bl.a. bedrivits ”Strövarfunkis” för barn med funktionsvariation. Vi arrangerar med 

kommunen Vinterkul på Gillberga, och deltar i Äventyrsdagen på Eklundsnäs. Vi har också 

samverkat med Friskis och Svettis och Vuxenutbildningen i fyra cykelkurser för invandrarkvinnor. 

Mångfaldsgruppen som verkat under några år har genomfört många aktiviteter men då gruppen 

blivit mindre beslöt styrelsen att ”parkera” den för en tid. I stället ska de sektioner där det finns 

fungerande aktiviteter fortsätta arbetet. Arbetet som Mångfaldsgruppen har bedrivit har starkt 

bidragit till ett ökat fokus på och en stärkt medvetenhet kring frågan. Detta har genomförts 

mycket framgångsrikt och arbetet fortsätter med oförändrad styrka ”decentraliserat” i varje gren.  

YTTERBYÖ  

Ytterbyö friluftsförening består av Friluftsfrämjandet i Södertälje, Turinge Scoutkår och stiftelsen 

som driver Vackstanäsgymnasiet. Föreningen arbetar för att utveckla Ytterbyö, som ligger i sjön 

Vällingen, till ett område för friluftsaktiviteter för föreningens medlemsorganisationer. 

Föreningen sökte under 2019 strandskyddsdispens för att bygga upp två lägerplatser med 

vindskydd, två dass, en brygga samt ett förråd och skärmtak mitt på ön där den gamla ladan stod. 

Beslutet var att vi får dispens för dassen och för återuppbyggnad av ladan, ca 130 kvm. Vi får 
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däremot inte bygga vindskydden eller anlägga en brygga på ön. Under våren 2020 arbetar vi 

vidare med nya planer utifrån de nya förutsättningarna. 

MILJÖ 

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. 

Vi antog under hösten 2019 en Klimat- och Miljöpolicy som visar hur vi ska planera och utföra 

resor och aktiviteter med så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi utvärderar detaljplaner och 

översiktsplaner i relation till friluftslivets intressen enligt de kriterier vi satt upp lokalt. Många 

planerade byggnadsprojekt och planer i Södertälje och Nykvarn som inneburit ingrepp i naturen 

har gåtts igenom, och i några fall har kritiska remissvar lämnats. Ett litet men viktigt bidrag till 

miljön är den cirkulära ekonomin i samhället och ett exempel på en insats som föreningen har 

gjort under 2019 är möjligheten för medlemmar att hyra fjälltält istället för att köpa ett eget.  

VERKSAMHETSUTVECKLING 

Vår verksamhet/våra aktiviteter genererade under 2019 ca 28.000 rapporterade friluftstimmar. Vårt 

mål är att alla aktiviteter ska publiceras och rapporteras i aktivitetshanteraren på hemsidan, och 

under 2019 lades 180 aktiviteter upp.  

I syfte att stärka relationen med Södertälje kommun och tydliggöra kommunikationsvägar mellan 

Friluftsfrämjandet och kommunen samt även mellan andra aktörer inom den idéburna sektorn, har 

föreningen under året undertecknat och ratificerat ett samverkansavtal.  

Sektionerna har under året fortsatt arbetet med att ta fram säkerhetsplaner för sina respektive 

verksamheter. I implementering återstår nu att öka medvetenheten om detta så att planerna inte 

blir hyllvärmare. 

Under året har styrelsen ändrat kommunikations- och rapporteringsrutiner för de olika grenarna. 

Detta i syfte att minska administrationen för grenledarna och tydliggöra mål- och 

resultatuppföljning för både styrelse och grenledare.  
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DEMOKRATI OCH ORGANISATION  

Lokalavdelningens årsmöte hölls i mars månad med 39 medlemmar närvarande.  

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

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

uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens 

arbetsordning.  

STYRELSEN 

Styrelsens sammansättning framgår av underskrifterna sist i dokumentet. Styrelsen har haft åtta 

ordinarie ledamöter och två suppleanter och konstituerade sig på första styrelsemötet efter 

årsmötet 2019. Vi har hållit 11 ordinarie möten under verksamhetsåret samt två per capsulam-

möten per e-post. Styrelsen har haft ett Arbetsutskott (AU) som bestått av Patrik Neckman, Eva 

Gruvstedt och Anders Hall för att förbereda ärenden inför styrelsemötena. AU har sammanträtt 11 

gånger. Vi har ett avtal med Region Mälardalen om ekonomihantering vad gäller bokföring och 

resultatrapportering. 

Styrelsen har ordnat en planeringskonferens i november då vi tillsammans med grenledarna 

planerade verksamheten för 2020. Tillsammans med representanter för styrgruppen i 

Ragnhildsborgsbacken diskuterade vi hur vi ska försörja föreningen med nya ledare då det är en 

avgörande faktor för att kunna erbjuda medlemmarna kvalitativa aktiviteter. Vidare diskuterades 

även bemanning av Ragnhildsborgsbacken då driften av anläggningen är mycket personalintensiv. 

Sannolikt kommer samarbete med andra föreningar i Södertälje att inledas. En omorganisation 

inför säsongen 2019/2020 för bemanning av bland annat våffelstugan möjliggör sömlös övergång 

mellan arbetslag, en tydligare arbetsfördelning och ett ökat engagemang för verksamheten.   

REVISORER 

Ordinarie: Ewa Ahlzén och Björn Sveréus. 

Ersättare till Ewa Ahlzén: Dan Nilsson. Ersättare till Björn Sveréus: Gunnar Löfgren. 

VALBEREDNING 

Bertil Ahlqvist (sammankallande), Jenny Nilsson och Christina Grassman. 
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STYRGRUPPEN I RAGNHILDSBORGSBACKEN 

Per Karlsson, Bo Luthin, Mathias Gälsing, Helene Luthin, Roger Strandberg, Tammie Lättman, 

Marcus Johansson, Sinisa Tadic och Karen Kynnefjäll.  

REPRESENTATION FRÅN SÖDERTÄLJE LA UNDER VERKSAMHETSÅRET 

Ytterbyö friluftsförening  Jenny Nilsson, styrelseledamot, ordförande 

   Anna Nygren, suppleant 

Föreningen Sörmlandsleden     Peo Andersson styrelseledamot, representerar regionen   

Lokalavdelningen var representerad på Regionstämman i april. Vi deltog också i mötet för G1000+ 

(lokalavdelningar med över 1.000 medlemmar) i november. Ordföranden har deltagit i regionens 

ordförandeträffar under året. 

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 lokala samarbetspartners är: 

Södertälje Kommun Telge  ICA Maxi Vasa  

Scandic Hotell Skogshöjd Demir Maskin Entreprenad Bagarna i Södertälje 

Hillstedts  Kero Pump  Intergraphix 

Mono Studio  TOOLS  BCL Golvservice AB 

Strandbergs Media Fotokammaren FORIA 

MDJ  Alpingaraget  

Vi vill tacka alla medlemmar, ledare, funktionärer, sponsorer och samarbetspartners med vilka vi 

har haft ett gott samarbete under 2019. 

Södertälje den 19 februari 2020 

 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………… 
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Patrik Neckman 

Ordförande 

Anders Granéli 

Vice ordförande 

Anders Hall 

Kassör 

 

 

……………………………………………. 

Sven Undeland 

Vice kassör 

 

 

……………………………………………. 

Eva Gruvstedt 

Sekreterare 

 

 

……………………………………………. 

Gustaf Åberg 

Vice sekreterare 

 

 

……………………………………………. 

Anne Johansson 

Ledamot 

 

 

……………………………………………. 

Jenny Madestam 

Ledamot 

 

 

……………………………………………. 

Kristin Persson 

Ledamot 

 

 

……………………………………………. 

Åsa Conninger Modén  

Suppleant 

 

 

……………………………………………. 

Tony Forsberg 

Suppleant  

 

 

 


