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Den varma och torra sommaren lider mot sitt slut. Kajaksäsongen har haft ett flertal
nybörjarkurser och några andra turer, på barnsidan ordnade Petra och TVM:arna
sommarläger under två veckor för sommarlediga barn i låg- och mellanstadiet.
Barngrupperna har börjat köra igång sina aktiviteter, i Ragnhildsborgsbacken smider man
planer för den kommande säsongen, fjällsektionen drog iväg till Härjedalen med en busslast
vandringssugna i sensommarfjäll, MTB har haft sin första cykeltur, Mediyogan har startat,
långfärdsskridsko rivstartar med en varmplurrövning mm mm. Hemsidan fylls av aktiviteter
och Facebook med bilder, precis som det ska vara!

GDPR
Det har väl inte undgått någon att Sverige har en ny dataskyddslag som heter GDPR. I din roll som
ledare ska du tänka på att inte skicka eller spara persondata på ett otillbörligt sätt. När du
fotograferar ska du alltid fråga deltagarna om det är OK, och om du får använda bilderna på
Facebook, Instagram eller i andra publika sammanhang. För all barnverksamhet finns en blankett för
vårdnadshavarens godkännande. Mer information kommer.

Familjedagen
Söndagen den 16 september ordnar vi åter en Familjedag i Tveta tillsammans med flera andra
föreningar. Kom och hjälp till som funktionär eller ta med familjen och prova på våra och andras
aktiviteter! Om du vill hjälpa till, kontakta Gunnar Löfgren. Arbetet består i att prata med människor
om friluftsfrämjandet, grilla korv, sätta upp bord och skyltmaterial, hjälpa besökare som vill prova på
våra aktiviteter. Arrangemanget börjar kl. 11 men du bör vara där 45 minuter innan.

Boka in i din almanacka
Bytesmarknaden: lördag 17 november
Julmingel för ledare och funktionärer: måndag 10 december

Projektor
Vi har köpt in en projektor att användas vid kurser, möten mm inom lokalavdelningen. Om du
behöver låna den för något event, kontakta Eva per mail eller telefon 073 989 59 91.
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Aktiviteter och statistik
Vår hemsida är ansiktet utåt, och det är där du kan marknadsföra och administrera din
aktivitet. Skapa alltid aktiviteten innan den börjar, det är svårt att göra det i efterhand. Och
kom ihåg att fylla i närvaro direkt efter varje tillfälle, då är det så mycket lättare att slutföra
statistiken! När du är inloggad kan du under Mina äventyr se så att du inte har någon
orapporterad aktivitet (under Genomförda). Om du har några frågor, kontakta Eva per mail
eller telefon 073 989 59 91.

Betalning online
Sedan början av året finns ett betalningsalternativ att använda för våra aktiviteter,
direktbetalning online, dvs deltagaren betalar med Mastercard eller Visa vid anmälan. Då det
är förenat med en kostnad för varje transaktion har styrelsen beslutat att vi ska använda
detta för aktiviteter på 250 kr eller över. Styrelsen kommer att ha en träff med alla
grenledare tidigt i höst, och kommer då att informera om rutinerna för detta, när och hur ni
kan använda funktionen.
Ledarinfo på hemsidan
Vi slår ett slag igen för er egen sida på hemsidan, där du hittar praktisk information om våra
rutiner, policies mm som gäller i föreningen. Om du har några frågor, saknar något eller
hittar några konstigheter kontakta oss!

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.

