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Nyhetsbrev nr 5, augusti 2017

Välkommen tillbaka till en ny termin, vi hoppas sommaren har varit full av vila och 

uteaktiviteter så att ni samlat krafter till hösten som vi tillsammans fyller med aktiviteter. Vi 

vet att planering på kort och lång sikt är i full gång inom sektionerna. Här kommer lite korta 

nyheter och information från styrelsen. 

 

Alla äventyr till hemsidan! 

Vår föresats är att alla ledare ska lägga upp sina aktiviteter på hemsidan. Det är en del av vår 

marknadsföring – allt vi gör ska synas, och friluftstimmarna ska rapporteras i systemet för att vi ska 

kunna använda statistiken för att få bidrag.  För barnledare som redan har färdiga grupper gäller 

samma krav att aktiviteten läggs upp före terminsstart och befintliga deltagare registreras av 

ledaren.  Kom ihåg att lägga upp alla aktivitetstillfällen, det går inte att lägga till en träff i efterhand. 

Manualer finns på hemsidan, om du behöver hjälp kan du kontakta Eva. 

 

Allt du behöver veta som ledare

Vi påminner igen om den praktiska information du behöver som ledare och som vi samlat på 

hemsidan. För att göra det lättare att hitta har vi nu lagt den mera öppet i vänstermenyn. Vi arbetar 

fortgående med denna sida, är det något du saknar? Kontakta Eva!  

 

Facebook 

Vi vinnlägger oss om att föreningens Facebooksida ska vara aktiv och aktuell, och vi är stolta 

att ha över 2000 som gillar den, vilket gör den till en viktig marknadsföringskanal. Är du 

sugen att få redaktörsrättigheter och bidraga till det? Kontakta Jenny eller Eva!  

 

 

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/guider-och-manualer/skapa-och-hantera-aktiviteter/
mailto:eva.gruvstedt@friluftsframjandet.se
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/internt/
mailto:eva.gruvstedt@friluftsframjandet.se
mailto:jenny.nilsson@friluftsframjandet.se
mailto:eva.gruvstedt@friluftsframjandet.se
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Föreningens aktiviteter i höst 

Varje år deltar i/arrangerar lokalavdelningen några evenemang som inte är grenspecifika, men där ni 

som ledare är en viktig del. Vi uppskattar alla ledare som ställer upp med sin tid och kunskap och 

hoppas på er hjälp även i höst, som är ovanligt späckad med evenemang! 

4 september - Äventyrsdagen på Eklundsnäs (för personer med funktionsvariation) 

17 september - Familjedagen i Tveta  

30 september – Invigning av Sörmlandsleden (vandring och kajak) 

7 oktober – Friluftsfrämjandet 125 år som vi firar med ”FF på stan” och där alla grenar ska deltaga på 

olika sätt, planeringen är i full gång 

18 november – Bytesmarknaden 

Söndagen den 24 september firar lokalavdelningen i Botkyrka Friluftsfrämjandet 125 år och 

Skogsmulle 60 år i Lida med ett stort arrangemang. Vi har fått en förfrågan från dem om några ledare 

vill hjälpa till att guida besökare rätt, hjälpa till vid grilleldarna, finnas på plats vid 

naturparkourbanan (instruktörer finns på plats). Vill du hjälpa till, kontakta Eva. 

 

Julmingel måndag 4 december 

Du har väl bokat in datumet i din almanacka?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrevet skickas till alla ledare och funktionärer i Friluftsfrämjandet i Södertälje, här samlar vi information om vad som 

händer i föreningen och som vi vill att alla våra ledare ska ta del av. Kontakta oss om du har något du vill att vi ska ta upp i 

dessa brev, eller om du har andra frågor du vill ställa till styrelsen.   
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