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Snötäcket i Ragnhildsborgsbacken är borta, och isarna har smält efter en fantastisk
skridskosäsong. Vinter övergår till vår och nu dyker barngrupperna upp i skogen, och
vandringsledarna ligger i startgroparna. Kolla in på hemsidan, kanske finns det en vandring
du vill följa med på, varför inte en mountainbiketur? Ska du börja fundera på vilken kajaktur
du vill prova på? Här kommer lite korta nyheter från styrelsen.

Årsmötet har valt en ny styrelse:
Lokalavdelningens årsmöte valde den 10 mars
styrelsen för 2017.
Patrik Neckman valdes till ny ordförande.
Patrik är 39 år, ledare för Barnskridsko och
brinner för sin nya uppgift.

Ny i styrelsen är Kristin Persson, som också är
frilufsarledare i Enhörna.
Styrelsens sammansättning och
kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Tack Bertil!
Bertil Ahlqvist avgick på årsmötet efter åtta
framgångsrika år som ordförande.
Lokalavdelningen har under dessa år ökat
mätt i antal medlemmar, antal ledare, antal
aktiviteter och antal grenar. Även
styrelsearbetet har utvecklats mycket under

denna tid. Bertil avtackades med blommor och
present. Han försvinner inte från
lokalavdelningen dock, han har kvar flera
roller som ledare och valdes också in i i
valberedningen.

Allt du behöver veta som ledare
Som vi skrivit tidigare samlar vi all praktisk
information du behöver som ledare på
hemsidan. Gå in där och kolla vad som finns.

Du hittar nu sidan i navigeringen till vänster,
men spara länken!
Sidan är fortfarande under arbete, är det
något du saknar? Kontakta Eva!
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Ledarmingel
Ledarminglet i december har blivit uppskattat
och välbesökt. Vi planerar nu för en
mingelkväll även i juni, boka in dessa datum:

Sommarmingel måndag 12 juni och Julmingel
måndag 4 december!

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.

