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AVGIFTER I SÖDERTÄLJE LOKALAVDELNING 2023 

– antagna på styrelsemöte 2022-12-14  

 

Syftet med att ta ut deltagaravgifter i vår verksamhet är att kunna utbilda och vidareutbilda 

våra ledare. All vår verksamhet är ledarledd och det är också en av de saker som gör 

Friluftsfrämjandet unikt. Vår vision innehåller bl.a. att vi ska ha Sveriges mest eftertraktade 

ideella ledare.  

Avgifter för medlemmar och icke medlemmar som deltar i lokalavdelningens aktiviteter 

fastställs av styrelsen på hösten varje år. Dokumentet gällande avgifter finns på hemsidan: 

Praktisk info till ledare - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se) 

 

DELTAGARAVGIFTER FÖR MEDLEMMAR OCH ICKE MEDLEMMAR 

Aktivitet Avgift 
medlemmar 

Avgift  
  ”Prova 

på” 

Medlemskap 

obligatoriskt 

Kommentar 

Dagsaktiviteter  
(ingen övernattning).  

50 kr 100 kr 
 

Nej Gäller även kvälls- och morgonaktiviteter. 

Vandringskort Helår 300 kr 

Halvår 200 kr 

 Ja Kortet gäller för barmarksaktiviteter under  
ett kalenderår resp. halvår.  

Skridskokort 250 kr  Ja Kortet gäller för en vintersäsong, 
normalt december - april. 

Flerdagsturer 50 kr per 
övernattning 

 
Ja Avgiften är utöver andra kostnader som  

resa, logi etc. Säsongskort gäller ej. 

Tälthyra fjälltält Akka 
3-pers 

Fjällturer samt 
ungdomsaktiviteter i 
Södertälje LA:s regi  

 

 
Gratis 

250 kr 

 

 
 
 

Ja 
 

Ja 

 

 

 
Medlemmar i Södertälje LA 

Medlem i annan LA  
 

Tälthyra campingtält  
4 pers 
- Långhelg max 4 dgr 
- Tälthyra/vecka 

 

 
300 kr 
500 kr  

 
Ja 

End. uthyrning till medlemmar i Södertälje LA.  
Planerade gruppaktiviteter har företräde.  
Deposition 500 kr. 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/internt/#Avgifter
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Aktivitet Avgift 
medlemmar  

 Avgift  
”prova 

på”  

Medlemskap 
obligatoriskt 

Kommentar 

Kajak kvällstur 50 100 Nej Ev. kajakhyra tillkommer 

Kajak dagstur 200 400 Ja Ev. kajakhyra tillkommer. 

Kajak helgtur 300 600 Ja 1 övernattning. Ev. kajakhyra tillkommer. 

Kajak nybörjarkurs 500 1000 Ja 1 dag, inkl. kajakhyra. 

Kajakhyra 
  - kvällstur 
  - dagstur 
  - helgtur 

 

150 kr 
300 kr 
450 kr 

  

Endast i samband med arrangerad tur. 
Inkl. paddel, flytväst och kapell. 

Rekommenderad 
milersättning 

8 kr/mil   Till föraren vid samåkning. 

Strövare och Frilufsare 400 kr  Ja Terminsavgift (varav 200 kr går till gruppens  
aktiviteter) 

Skogsknytte och 
Skogsmulle  

350 kr  Ja Terminsavgift (varav 150 kr går till gruppens 
aktiviteter). Vårdnadshavare  
rekommenderas att vara medlem 

Skogsknopp 250 kr  Ja Terminsavgift (varav 100 kr går till gruppens 
aktiviteter). Vårdnadshavare  
rekommenderas att vara medlem 

TVM 150 kr  Ja Terminsavgift. Alla aktiviteter betalas separat. 

Barnskridsko 300 kr  Ja Terminsavgift 

     

Längdskidor Vuxen 
kurser och cirklar 

Särskild 
prissättning 

   

Längdskidor dagstur 100  Ja  

Längdskidor barn 50  Ja Avgift per gång 

Alpin skid- o 
snowboardskola 
- Barn 
- Vuxen 

 
 

750 kr 
800 kr 

  

 
Ja 
Ja 

 

 
Fri åkning utbildningsdagen 
Fri åkning utbildningsdagen 

Ragnhildsborgsbacken 
liftkort 

Avgift Medlemskap obligatoriskt  

Säsongskort 
- vuxen (fyllt 16 år) 
- ungdom (8-16 år) 

 

700 kr 
500 kr 

 

Nej 

 

 

Dagkort 
- vuxen (fyllt 16 år) 
- ungdom (8-16 år) 
- 0 t.o.m. 7 år 

 

120 kr 
80 kr 

0 kr 

 

Nej 

 

Barn måste ha hjälm. 

Halvdag och kväll 3 tim. 
- vuxen (fyllt 16 år) 
- ungdom (8-16 år) 

 

80 kr 
60 kr 

 

Nej 
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AVGIFTSBEFRIELSE 
Samtliga aktiva ledare, ledare under utbildning och funktionärer inom Södertälje 
lokalavdelning är befriade från att betala deltagaravgifter för alla ledarledda aktiviteter 
anordnade av Södertälje lokalavdelning. Gäller dock ej kurser och cirklar samt aktiviteter 
anordnade i Ragnhildsborgsbacken.  
 

Med Aktiv ledare menas att ledaren varit aktiv som ledare inom någon av lokalavdelningens 
sektioner under det senaste verksamhetsåret. Man kan dock kvarstå som aktiv ledare under 
12 månader utan tjänstgöring p.g.a. sjukdom, familje- eller arbetsförhållande.  
Aktiv ledare skall ha genomgått Friluftsfrämjandets ledarutbildning (Friluftsakademin). 
 
Med Ledare under utbildning menas - medlem som påbörjat sin ledarutbildning inom någon 
av lokalavdelningens sektioner och aktivt deltar i verksamheten.   
Respektive grenledare ansvarar för att dokumentera vilka inom sin sektion som är aktiva 
ledare. Förteckningen över aktiva ledare uppdateras årligen i grenledarens rapport 
”Främjaråret” till styrelsen. Uppdatering sker därefter i det centrala medlemsregistret.  
 
Med funktionär menas  
- Styrelseledamot och styrelsesuppleant. 
- Medlem som utför annan väsentlig insats för föreningen under längre tid, t.ex. sköter 
bokföring, funktionär el. medlem i Styrgruppen för Backen.  
Grenledare och styrgruppen för Backen svarar för att bedöma vilka medlemmar som 
uppfyller kraven för avgiftsbefriad funktionär. 

 
BARN/ANHÖRIGA I SAMMA HUSHÅLL   
Barn och anhöriga som tillhör samma hushåll som aktiva ledare och ledare under utbildning 
är avgiftsbefriade för dagsaktiviteter i den gren där ledaren är verksam. En förutsättning är 
dock att barnet/familjemedlemmen är medlem i Södertälje lokalavdelning. 

 
FUNKTIONÄRER I BACKEN   
- Varje funktionär/ledare får valfri mat i stugan för 50 kr per arbetspass. 
- Vid sex arbetade pass erhålls säsongskort till egna barn.  
- Åtta arbetade pass innebär möjlighet att få åka med på skidresa, som arrangeras om 
budgeten tillåter vid säsongens slut.  
- Ett pass motsvarar minst tre timmars arbete på valfri position i backen. Även försäsong och 
eftersäsong räknas som pass. 


