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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Vi kan nu se tillbaka på ett verksamhetsår som varit väldigt annorlunda för oss alla. Vi i Friluftsfrämjandet är
trots allt glada och tacksamma för den verksamhet som vi kunnat erbjuda och genomföra detta år. Men på grund
av rådande restriktioner utifrån Coronapandemin fick vi ställa in några av våra årliga aktiviteter såsom den
populära Bytesmarknaden och Familjedagarna i Tveta. Vi hade också en mild vinter 2020 utan snö och is vilket
gjorde att Ragnhildsborgsbacken inte kunde öppna och alla långfärdsskridskoturer blev inställda.
Men vi har ändå kunnat genomföra många äventyr som har lockat både gamla och nya deltagare till
verksamheten. Några positiva exempel är kajaksektionens kvällspaddlingar som blev populära med många
deltagare under hela sommaren. Satsningen på att köpa in några kajaker för uthyrning i samband med turerna har
varit lyckosamt. Vidare har barngrupperna varit igång under i princip hela året och c:a 150 barn har fått uppleva
äventyr i naturen och deltagit med liv och lust. Nya barnledare har utbildats och några nya grupper har startats
under året. Vi har även Funkis-Mulle och Strövar-funkisgrupper för barn med funktionsvariationer vilket gör att
fler barn kan delta i våra verksamheter.
Med hjälp av våra unga ledare och aktiva TVM:are kunde vi genomföra ”Skogsäventyr” under tre veckor under
sommarlovet. Genom ekonomiskt stöd från Södertälje kommun fick ungdomsledarna sommarjobb och barn i
låg-och mellanstadiet fick uppleva natur-och friluftsaktiviteter och inspireras av våra unga ledare.
Andra exempel på vad som hänt under året är fjällsektionens två lyckade tältvandringar i Jämtlandsfjällen – en
för vuxna och en för TVM-ungdomar. Vandringssektionens populära vardagsvandringar kunde återupptas under
hösten efter ett uppehåll under våren p.g.a. Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om vad som
hänt i de olika grenarna i årets verksamhetsberättelse.
Jag vill tacka alla ledare, funktionärer samt alla medlemmar för året som gått. Utan ert engagemang och driv
hade inte våra verksamheter blivit till det de blev! Vi ser framemot 2021 som dessutom utsetts till ”Friluftslivets
år” av regering och riksdag. Det blir en spännande utmaning att möta det ökande intresset för natur och
friluftsliv.
Luften är fri - låt äventyret fortsätta 2021!
Anne Johansson, Ordförande Friluftsfrämjandet i Södertälje

EKONOMI OCH AVTAL
Verksamheten i vår lokalavdelning gav under 2020 ett positivt resultat på 167.245 kr (jämfört med 1.617 kr
2019). Medlemsavgifterna inbringade 86.454 kr (100.968 kr 2019).
Satsningen på utbildning och ledarvård var totalt 56.963 kr (199.249 kr 2019).
Det stora överskottet beror till stor del på att många ledarutbildningar blivit inställda p.g.a. Coronaläget. En
annan orsak till överskottet är att investeringarna i backen blev mindre än planerat, mycket beroende på den
milda vintern.
Ingen utdelning av Erik Söderströms stipendium gjordes 2020, då avkastningen inte nådde den nivå som
stipuleras av stadgarna.
Vi har avtal med Södertälje kommun gällande årligt verksamhetsbidrag som gäller för tiden
1/1 2020 – 31/12 2024. Under 2020 har vi även fått bidrag från kommunen för att genomföra
sommarlovsaktiviteten ”Skogsäventyr” för barn och ungdomar i Södertälje.
För Ragnhildsborgsbacken har vi avtal med Kultur- och fritidsnämnden gällande driftsbidrag som gäller t.o.m.
2021-12-31, samt ett Samarbetsavtal med Telge som innebär möjlighet att utnyttja personal från Telge Tillväxt
för underhåll av backen och servicepersonal under säsong. Avtalet med Telge ska förnyas för 2021. Arrendeavtal
för Ragnhildsborgsbacken gäller fram till 31/12 2023.
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med drygt 100.000 medlemmar och 7.000
ideella ledare, varav 1.531 medlemmar och drygt 100 ledarkompetenser finns i Södertälje 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.
Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren utgör kärnan i vår verksamhet.
Resultatet för våra uppsatta mål för verksamheten 2020 är:
 Antal ledarkompetenser: Vi hade 103 aktiva ledarkompetenser i oktober 2020 (en ledare kan ha flera
kompetenser). Målet var 120 ledarkompetenser (år 2019 hade vi 112).
 Antal aktivitetstimmar: Vi hade 14.200 rapporterade timmar 2020. Målet var 24.000 timmar (år 2019
hade vi 28.000 timmar)
 Antal medlemmar: Vi hade 1.531 medlemmar per 2020-09-30. Målet var 1.700 medlemmar (år 2019
hade vi 1596 medlemmar)

ALPIN SKIDÅKNING
Grenledare: Jenny Madestam
Skidskolan för säsongen 2020 fick ställas in då det var en mild vinter och ingen snö.
Den alpina skidskoleverksamheten hade 0 aktivitetstimmar under 2020.
(år 2019: 1.750 aktivitetstimmar).

BARN OCH UNGDOM
Grenledare: Kristin Persson, Charlotte Fagerstedt, Joke Rotticci-Muelder
Trots pandemin har barnverksamheten genomfört det mesta av den planerade verksamheten. Under året har vi
haft följande aktiviteter: Skogsknopp, Skogsmulle, Mulle-funkis, Strövare, Funkis-Strövare, Frilufsare och
TVM. Totalt har 27 ledare varit aktiva i grupperna och ungefär 150 barn har deltagit, vilket är lika många barn
som under 2019. Målet för år 2020 var att starta fler grupper för de yngre barnen och det målet har uppfyllts.
Nya ledare och grupper: Under året har vi utbildat fyra nya ledare. En alldeles ny verksamhet för oss, en
knoppgrupp i Nykvarn har startats med en av de nyutbildade ledarna. En ny funkismullegrupp har startats. En ny
mullegrupp i Enhörna har startats med en tidigare ledare som återvänt som ledare, tillsammans med en av de
unga ledarna.
Massmedia: Under året har vi fått mycket uppmärksamhet i media. LT har besökt en mullegrupp i Tveta. SvD
Junior har gjort ett reportage om TVM/frilufsargrupp i Järna. En frilufsargrupp har varit med i en SVTinspelning som kommer att sändas under våren.
En av barnledarna, tillsammans med personer från riksorganisationen har blivit intervjuade av SVT Södertälje
om det ökade intresset för friluftsliv under pandemin. Kim Lindqvist har blivit intervjuad av Magasin Friluftsliv
och LT om sitt arbete för att bryta tystnaden kring mens och friluftsliv. Kim har även blivit intervjuad av BBC i
ett reportage om svenskt friluftsliv.
Skogsäventyret: Magasin Friluftsliv gjorde ett stort reportage om Skogsäventyret som är en del av kommunens
verksamhet för att erbjuda meningsfulla aktiviteter för sommarlovslediga barn och ungdomar. Unga ledare och
TVM-aktiva ungdomar jobbade under tre sommarveckor med grupper av låg- och mellanstadiebarn som fick
uppleva natur- och friluftsaktiviteter. C:a 30 barn per vecka deltog, totalt 92 barn.
TVM Södertälje arrangerade även ett regionalt TVM-läger under sommaren.
Totalt har vår lokalavdelnings barn- och ungdomsverksamhet rapporterat 5259 aktivitetstimmar
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(7.903 timmar år 2019)

FJÄLL
Grenledare: Eva Gruvstedt/Sven Undeland (från augusti 2020)
Under vintern arrangerade Fjällsektionen åter en studiecirkel under tre kvällar med tema ”Att vandra i fjällen”.
Den lockade 13 deltagare och var mycket uppskattad. Vi avslutade med en praktikvandring på Sörmlandsleden i
maj.
Under sommaren 2020 genomfördes två lyckade och uppskattade tältvandringar i Jämtlandsfjällen! Tältvandring
kändes helt rätt denna ”Coronasommar”. Först vandringen var en vuxenvandring med start i Vålådalen och med
Storulvån som mål. Efter första dagens regn, vände vädret och solen sken på oss från en blå himmel. Vi fick en
fantastiskt fin vandring genom Härjångsdalen mot Gåsenstugorna och sedan via Spåime till Storulvån.
Solen fortsatte att skina även under den andra vandringen med TVM ungdomarna. Det blev därför ytterligare
fem fina dagar väster om Storulvån, med en topptur på Tväråklumpen,1409m.ö.h, fikastopp på Blåhammarens
fjällstation och svalkande bad i fjällsjöar. Läs mer på
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/genomforda-aventyr/fjallresamed-tvm-augusti-2020/

Bild: På vandring genom Härjångsdalen på väg mot Gåsen
Under 2020 kunde tyvärr inga fjällutbildningar genomföras pga Coronapandemin.
Utbildningstiden för fjälledare är minst 3 år, två veckolånga fjälledarkurser blandat med 10 dagars praktik i
fjällen. Vårt mål är att utöka vår ledargrupp så att vi kan ha en större verksamhet med fler olika fjälläventyr för
olika åldrar.
Totalt har vår lokalavdelnings fjällverksamhet rapporterat 2.465 friluftstimmar (en ökning från 1.760 timmar
under 2019).

KAJAK
Grenledare: Anna Nygren
2020 blev ett minst sagt annorlunda år för oss alla. P.g.a. rådande pandemi valde vi att inte ha några
nybörjarkurser eller räddningsövningskurser den här säsongen utan koncentrerade oss istället på att starta upp
kvällsturerna på Vällingen med våra nya kajaker. Totalt är vi 5 kajakledare.
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Vi började säsongen sista veckan i maj och avslutade kvällspaddlingarna sista veckan i augusti, vilket blev totalt
12 kvällspaddlingar. Under sommaren hade vi 2 veckors uppehåll i juli pga att vi ledare hade semester. Förutom
de deltagare som valde att hyra föreningens kajaker, har det även kommit 21 deltagare med egna kajaker vilket
vi tycker är jätteroligt!
Under säsongen har vi även haft två dagsturer i skärgården, en tur från Trosa mot Julaftons Fyr och en snirkeltur
i Stendörren, samt en övernattningstur med start i Källvik. Sammanfattningsvis har det har varit bra efterfrågan
på aktiviteter under säsongen och vi ser fram emot en lika härlig paddelsommar under 2021.
Kajaksektionen har under 2020 rapporterat 666 friluftstimmar (stor ökning jämfört med 2019 då sektionen
rapporterade 388 timmar.)

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Grenledare: Anders Granéli
Vintern 2019/20 var extremt mild och skridskosäsongen uteblev så gott som helt. I december 2019 genomfördes
fyra teknikträningspass på Visättra bandyplan med totalt 37 deltagare. En aspiranttur, dvs tur med blivande
ledare, genomfördes på naturis. I övrigt blev alla planerade turer inställda.
Temakvällarna om ”Iskunskap” respektive ”Säkerhet, utrustning och åkteknik” genomfördes med 26 respektive
17 deltagare.
Vår- och höstmöte för ledarna genomfördes med begränsat antal deltagare pga. pandemin.
Sex ledare har slutat under året, alla efter mycket lång och trogen tjänst. Leila Sipinen, ledare sedan 1976,
tilldelades skridskosektionens hedersutmärkelse, guldskridskon (en förgylld Gillbergare).
Säsongen 2019/20 gick en våra mest rutinerade och kompetenta skridskoledare, Folke Ljungnér, bort. Folke lade
stor vikt vid säkerhet och innan Folkes hastiga bortgång hann han tillsammans med säkerhetsgruppen utarbeta
nya rekommendationer för infästning av säkerhetslinan med nya texter och illustrationer på skridskonätet.
Under säsongen producerades dessutom en ny folder i syfte att rekrytera nya åkare.
Under 2020 har skridskosektionen rapporterat 162 friluftstimmar (3.433 timmar år 2019).

LÄNGDSKIDÅKNING
Grenledare: Bertil Ahlqvist
Säsongen 2020 blev en stor besvikelse för Längdskidsektionen då det milda vädret och snöbrist gjorde att inga
aktiviteter kunde genomföras.
Längdskidåkningen har rapporterat 0 friluftstimmar under 2020 (30 timmar 2019).

CYKLING - MTB
Grenledare: Marcus Tamme
Under 2020 genomfördes inga MTB-turer p.g.a. ledarbrist. Under året har grenledaren flyttat från Södertälje och
därmed avsagt sig sin roll som grenledare. Rekryteringen av nya ledare har skjutits upp till nästa år och vi
hoppas kunna få igång verksamhet under 2021.
MTB-verksamhet hade 0 aktivitetstimmar under 2020 (0 timmar 2019).
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VANDRING LÅGLAND
Grenledare: Holger Johansson
Vandringssektionen planerade under mars ett sedvanligt utbud av vardagsvandringar tisdagar/onsdagar samt
någon kulturvandring och någon söndagsvandring under våren och med start i månadsskiftet mars/april. Redan
efter första veckans vandringar fick dessa avbrytas pga. Folkhälsomyndighetens rekommendation att aktiviteter
för ledare och deltagare som är +70 år skulle ställas in tills vidare.
Under augusti gjordes en ny planering för höstens utbud av vardagsvandringar. Med start i månadsskiftet
augusti/september kunde totalt 22 vardagsvandringar genomföras med totalt 431 deltagare d.v.s. i snitt nästan 20
deltagare per vandring. Det blev totalt nästan 500 mil vandring d.v.s. 3x Sveriges längd. Dessutom kunde en
afterwork- och tre torsdagsvandringar i närområdet genomföras med totalt 25 deltagare.
I mitten av november fick återstående planerade vandringar ställas in efter den skarpa rekommendationen att
högst 8 personer får träffas i offentliga sammanhang.
P.g.a. pandemin blev också de tre planerade vandringsresorna till Italien, Estland och Kroatien inställda.
35 personer köpte Vandringskort för 2020. För 2019 var antalet 50 st.
Vandringssektionen informerar om verksamheten främst via lokalavdelningens hemsida, e-post och Facebook
samt genom Träff & Turbladet.
Totalt har vår lokalavdelnings vandringsverksamhet rapporterat 3.187 friluftstimmar under 2020
(2019 rapporterades 6 300 timmar).

BYTESMARKNAD
Årets bytesmarknad fick ställas in p.g.a. restriktioner under Covid 19-pandemin.

RAGNHILDSBORGSBACKEN
Under 2020 kunde vi tyvärr inte öppna Ragnhildsborgsbacken p.g.a. utebliven kyla och snö. Detta medförde att
Styrgruppen främst inom Skidskolan fick extra jobb med administration och återbetalning av skidskoleavgifter
mm.
Under året har vi färdigställt byggandet av skiduthyrning och kompletterat med ett tak över containern och
altanen. Vi valde av miljömässiga och estetiska skäl att bygga ett Sedumtak som smälter väl in i omgivningen.
En stor utgift och många timmars arbete under året har varit service och underhåll av vår pistmaskin.
Planerna på att färdigställa den eftertraktade maskinhallen för pistmaskinen fortgår. En projektledare är tillsatt
för bygget och målsättningen är att maskinhallen ska bli klar under 2021.

VÅRA LEDARE
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet flera hundra
ledare över landet till våra olika verksamheter. Lokalavdelningen stöttar det viktiga ideella arbete som ledarna
gör, genom att ge dem möjlighet att utvecklas och vidareutbildas inom Friluftsfrämjandet. På årsmötet 2020
tilldelades 20 ledare och funktionärer utmärkelser som uppskattning för sina insatser.
Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar dock inte samhällets mångfald. Vi har därmed
en stor utmaning när det gäller att öka den etniska och kulturella mångfalden. En annan utmaning är att få barn
att fortsätta som ungdomar i organisationen. Vi fortsätter att arbeta med nyrekrytering av både ledare, kursledare
och förtroendevalda.
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Vi har under 2020 utbildat 4 nya ledare. (jämfört med 15 st 2019). De flesta utbildningarna blev tyvärr inställda
under 2020. Under året har också några ledare avslutat sitt uppdrag t.ex. p.g.a. flyttning eller andra skäl. Detta
har inneburit att det totala antalet ledarkompetenser har sjunkit.
I oktober 2020 hade vi totalt 103 ledarkompetenser fördelat per gren:










7 ledare inom Alpina skidor och Snowboard
52 ledarkompetenser inom Barn – Knytte, Skogsmulle och Skogsmulles värld, Strövare, Friluftsäventyr
och TVM. En ledare kan ha flera kompetenser. (43 ledare år 2019)
4 ledare inom Fjäll (varav 1 certifierad enligt Fjälledarnormen för sommarfjäll)
5 ledare inom Kajak
14 ledare inom Långfärdsskridsko (samt 4 aspiranter under utbildning
2 ledare inom Längdskidåkning
0 ledare inom MTB
14 ledare inom Vandring
5 ledare Övrigt (Bytesmarknad, friluftsevent)

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. Vi gör det genom att alla ledare uppmuntras att delta i de
fortbildningskurser som arrangeras framför allt av Region Mälardalen. Vår handbok för ledare finns tillgänglig
på hemsidan med allmän och praktisk information som är väsentlig för alla ledare. Vi har en sluten grupp på
Facebook där alla ledare kan komma med frågor och förslag samtidigt som styrelsen får ut information snabbt
till ledarkollektivet.
Under 2020 har tyvärr inga mingelkvällar kunnat ordnas för ledare p.g.a. pandemirestriktioner. Det är annars
uppskattade tillfällen för våra ledare att träffas och byta erfarenheter över sektionsgränserna.

VÅRA MEDLEMMAR
Medlemsantalet i vår lokalavdelning blev marginellt lägre än föregående år Vi hade 1.531 medlemmar vid
medlemsårets slut den 30/9, jämfört med 1596 medlemmar 2019.
79% av lokalavdelningens medlemmar bor i Södertälje och 21% i övriga kommunen, varav flertalet i Nykvarn.
39% av våra medlemmar är under 20 år, 48% är ålder 21 – 64 år och 11% är över 65 år.
Könsfördelningen män-kvinnor (vuxna) är 48% män och 52% kvinnor.
Bland barn/ungdom är könsfördelningen 51% pojkar och 49% flickor.

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN
Vår huvudsakliga informationskanal är vår hemsida www.friluftsframjandet.se/sodertalje. Majoriteten av våra
aktiviteter annonserades på hemsidan och genom dem har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt
och Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. Södertälje lokalavdelning har, trots restriktioner p.g.a.
pandemin, genomfört totalt ca 14.200 friluftstimmar under 2020 (år 2019 genomfördes 28.000 aktivitetstimmar)
Den snabbaste kanalen för information om vad som händer och har hänt är vår lokalavdelnings Facebooksida
som nu har c:a 2500 följare Vi har även ett Instagramkonto med över 900 följare.
Lokalavdelningen får ibland möjlighet att svara på remisser och lämna synpunkter t.ex. när det gäller
detaljplaner. Vi lämnade under året ett svar på remiss från Södertälje kommun samt ett svar på remiss till
Nykvarns kommun. Båda ärendena gällde detaljplaner för planerad bebyggelse i känsliga naturområden.
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MÅNGFALD
Lokalavdelningen har som målsättning att skapa förutsättningar för friluftsliv för alla i Södertälje.
Familjedagarna i Tveta som arrangeras två gånger per år av kommunen och olika föreningar är ett tillfälle då vi
kan nå många Södertäljebor som inte är medlemmar. Under 2020 blev dock dessa dagar inställda p.g.a.
pandemin. Även ”Vinterkul på Gillberga ” samt ”Äventyrsdagen vid Eklundsnäs” med aktiviteter anpassade för
personer med funktionsvariationer blev inställda.
För barn med funktionsvariation finns möjlighet att delta i ”Funkis-Mulle” och ”Strövarfunkis”.
Funkisgrupperna anpassas utifrån behov och efterfrågan och erbjuder möjlighet att uppleva äventyr för de barn
som annars kan ha svårt att ta sig ut i naturen.

YTTERBYÖ
Ytterbyö är en ö i sjön Vällingen, mellan Södertälje, Nykvarn och Järna. Ön ägs av Vackstanäs, som är en
allmännyttig stiftelse som driver en icke vinstutdelande gymnasieskola. För att nyttja ön bättre så har de bjudit in
några lokala friluftsföreningar till samarbete och 2018 bildades Ytterbyö friluftsförening. Utöver skolan så består
Ytterbyö friluftsförening av Friluftsfrämjandet i Södertälje samt Turinge scoutkår i Nykvarn. Målbilden för
föreningen är att på Ytterbyö skapa en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med friluftsliv som gemensamt
intresse.
Idag finns två fasta lägerplatser på ön, med eldstad och dass. Dock finns inga permanenta möjligheter till
övernattning eller förvaring av utrustning. Strandskyddet medger inte några nybyggnationer på ön men vi har fått
lov att resa en ersättningsbyggnad till en gammal riven lada, på en total yta på 130 kvm. Under 2020 har
föreningen arbetat för att möjliggöra återuppbyggnad av ladan under våren 2021,
en fullständig projektbeskrivning finns på den nyskapade hemsidan www.ytterbyo.se

MILJÖ
Under hösten antog Friluftsfrämjandet ett nytt styrdokument Minskad inverkan på̊ ekosystem och klimat.
Dokumentet konkretiseras i åtta punkterna genom att exemplifiera hur vi som är ledare, pedagoger,
förtroendevalda eller funktionärer inom Friluftsfrämjandet bör jobba med ekologisk hållbarhet, när vi skapar
verksamhet (äventyr, utbildningar, möten).
De åtta punkterna överensstämmer i stort med vår egen lokala Klimat- och miljöpolicy, som antogs 2019. Vår
lokalavdelnings Klimat- och Miljöpolicy visar hur vi ska planera och utföra resor och aktiviteter med så liten
påverkan på miljön som möjligt. Friluftsfrämjandet har goda förutsättningar att vara ett föredöme inom
ekologisk hållbarhet, vilket är en mycket viktig del av ett hållbart friluftsliv. Vi har tagit på oss uppdraget att
bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.
Under 2020 har vi granskat samrådshandlingar för byggprojekt i Södertälje och Nykvarns kommuner och i några
fall har kritiska remissvar lämnats.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Vår verksamhet och våra aktiviteter genererade under 2020 ca 14.200 rapporterade friluftstimmar (28.000
timmar år 2019). Minskningen med c:a 50% jämfört med tidigare år beror både på att det inte var någon vinter
vilket gjorde att vi inte kunde genomföra varken alpin skidskola, längdskidåkning eller långfärdsskridsko under
2020, samt att Coronapandemin bröt ut i mars och därmed kom restriktioner om att inte träffas i grupper,
speciellt viktigt för personer över 70 år. Vandringssektionen som har många ledare och deltagare över 70 år fick
ställa in flertalet av sina vardagsvandringar under våren. Barngrupperna har dock kunnat genomföras trots
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pandemin, liksom fjällvandringar och kajakturer.
Sektionerna har under året fortsatt arbetet med att ta fram och utveckla säkerhetsplaner för sina respektive
verksamheter. Under 2020 har säkerhetsplanerna kompletterats med rutiner utifrån risken för smittspridning
under Coronapandemin.
Under året har grenledarna inbjudits till styrelsemöten. Syftet är att få en nära dialog mellan styrelse och
verksamhet och regelbundet följa upp varje gren för sig. I samband med detta lämnar grenledarna även en
skriftlig rapport till styrelsen.
Alla aktiviteter ska publiceras som äventyr på hemsidan och avrapporteras av ledarna i aktivitetshanteraren för
att kunna följa statistik över antalet aktiviteter, deltagare och aktivitetstimmar.

DEMOKRATI OCH ORGANISATION
Lokalavdelningens årsmöte hölls i mars månad med 25 medlemmar närvarande.
Kansliet i Grindstugan har hittills skötts av ”Kanslijouren” bestående av Peo Andersson, Katarina Juhlin och
Leila Sipinen. Vi riktar ett varmt tack för deras insatser. Styrelsen har under hösten beslutat att avsluta
kanslijouren fr.o.m. 1:a januari 2021 då behovet av hjälp med telefonpassning och öppning av lokalen för ledare
har minskat betydligt. Varje gren har tillgång till nyckel och ledarna kan gå in själva och hämta material när de
behöver. Leila Sipinen fortsätter dock att ta hand om den post som kommer till Grindstugans brevlåda. Flertalet
frågor från medlemmar och ärenden till föreningen inkommer via e-post som hanteras av styrelsens sekreterare.
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 plus ordförande och en suppleant. En av ledamöterna har avsagt sig sitt uppdrag under
verksamhetsåret.
Styrelsen konstituerade sig på första styrelsemötet efter årsmötet 2020 och har hållit 10 ordinarie möten under
verksamhetsåret, varav sex har varit i form av digitala möten p.g.a. Coronapandemin. Styrelsen har haft ett
arbetsutskott (AU) bestående av ordförande Anne Johansson, kassör Anders Hall och sekreterare Lena Pinner för
att förbereda ärenden inför styrelsemötena. AU har sammanträtt 8 gånger. Region Mälardalen sköter vår
ekonomihantering vad gäller bokföring och resultatrapportering.
Styrelsen har under 2020 inte kunnat genomföra någon planeringskonferens p.g.a. pandemin. Grenledarna för
barnsektionen, kajak, vandring, fjällvandring, Ragnhildsborgsbacken samt långfärdsskridsko har deltagit i
styrelsemöten under våren och hösten (en gren per styrelsemöte) för att presentera sin verksamhet och
planeringen för innevarande säsong. Detta har bidragit till en närmare dialog mellan grenledarna och styrelsen,
vilket har upplevts som positivt. Grenledarna har även skickat in skriftliga rapporter (Friluftslivets år) med
planering, ledarbehov etc.
REVISORER
Ordinarie: Ewa Ahlzén och Björn Sveréus.
Ersättare till Ewa Ahlzén: Dan Nilsson. Ersättare till Björn Sveréus: Hans Åkerlund.
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VALBEREDNING
Bertil Ahlqvist (sammankallande), Jenny Nilsson, Christina Grassman och Gustaf Åberg.
STYRGRUPPEN I RAGNHILDSBORGSBACKEN
Bo Luthin, Mathias Gälsing, Helene Luthin, Roger Strandberg, Tammie Lättman, Marcus Johansson, Sinisa
Tadic
REPRESENTATION FRÅN SÖDERTÄLJE LOKALAVDELNING UNDER
VERKSAMHETSÅRET
Ytterbyö friluftsförening:
Jenny Nilsson, Anna Nyberg. (Eva Gruvstedt med på årsmötet)
Föreningen Sörmlandsleden: Peo Andersson (fram till årsmötet 2020)
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
Scandic Hotell Skogshöjd
Hillstedts
Mono Studio
Strandbergs Media
MDJ

Telge
Demir Maskin Entreprenad
Kero Pump
TOOLS
Fotokammaren FORIA
Alpingaraget

ICA Maxi Vasa
Bagarna i Södertälje
Intergraphix
BCL Golvservice AB

Vi vill tacka alla medlemmar, ledare, funktionärer, sponsorer och samarbetspartners med vilka vi har haft ett gott
samarbete under 2020.
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Södertälje den 16 februari 2021

………………………………
Anne Johansson
Ordförande

………………………………….
Anders Granéli
Vice ordförande

…………………………………
Anders Hall
Kassör

…………………………………
Sven Undeland
Vice kassör

……………………………
Lena Pinner
Sekreterare

………………………………
Sasha Leonardsson
Vice sekreterare

………………………………………
Tony Forsberg
Ledamot

………………………………
Kristin Persson
Ledamot

………………………………………
Åsa Conninger Modén
Suppleant

