
 

 

Nyhetsbrev nr 7, mars 2018

Vintern dröjer sig kvar men får väl anses avslutad snart vad gäller våra vinteraktiviteter. 

Backen kom igång lite sent men har sedan haft fullt upp, långfärdsskridskosäsongen kunde 

bjuda på några fina turer men fick tyvärr ett tidigt slut då snön gjorde isarna alltför 

oberäkneliga. Glädjande nog kunde vi för första gången ordna två teknikpass för nybörjare 

på längdskidor. Nu ser vi fram emot alla ”gröna” aktiviteter som ligger i startgroparna! 

 

Årsmöte och ny styrelse

Fredagen den 9 mars höll vi årets årsmöte på Scandic Skogshöjd. Årsmötesförhandlingar, val av 

styrelse och andra funktionärer, avtackningar och förtjänstteckenutdelning följdes av en middag i 

goda vänners lag. 

På årsmötet valdes tre nya medlemmar: Anders Hall och Gunilla Andir som ordinarie medlemmar och 

Gustaf Åberg som suppleant. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna! 

Tyvärr innebär det att Jenny Nilsson, Björn Sveréus och Gunnar Löfgren valt att lämna styrelsen efter 

många år. Vi tackar er för allt arbete ni lagt ner i styrelsen och är trygga med att ni fortsätter med 

mångfaldsarbetet och mycket annat i föreningen!   

Styrelsens sammansättning efter konstituering finns på hemsidan. 

Ledarmingel 

Boka in dessa dagar i din kalender: 

Sommarmingel: måndag 11 juni 

Julmingel: måndag 10 december 

 

Enkät 

Kom ihåg att skicka vår enkät till alla deltagare efter avslutad aktivitet/termin. Vi använder 

alla samma mall, du hittar den och kan läsa mera om det här. Om du har några frågor, 

kontakta Eva! 

 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/om-oss/styrelse/
https://d.docs.live.net/1ab90b4ec3285a3c/Dokument/Friluftsfrämjandet/Ledare/Nyhetsbrev/ww.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/internt/#Survey
mailto:eva.gruvstedt@friluftsframjandet.se
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Evenemang 

Som ni vet deltar vi i några externa evenemang under året, ibland själva, ofta tillsammans 

med andra föreningar. Syftet är dels att marknadsföra oss, värva nya medlemmar eller några 

arrangemang där vi ordnar aktiviteter för personer med funktionshinder. 

Gemensamt för alla dessa är att vi behöver funktionärer! Vill du hjälpa till att planera och 

ingå i ”Evenemangsgruppen” eller bara hjälpa till under arrangemangen? Kontakta Anne 

Johansson! 

Närmast i tur står Valborgsfirandet i Ragnhildsborgsbacken. I höst kommer Familjedagen i 

Tveta den 16 september och Bytesmarknaden den 17 november. 

 

Hemsidan och Facebook 

Vi kommunicerar ju mycket av vad som händer i föreningen på vår Facebooksida. Nu kan du 

följa det flödet även om du inte har ett eget Facebook-konto. Kika in på hemsidan! 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrevet skickas från styrelsen 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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https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/facebook/
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