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Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2017 för Friluftsfrämjandet i Uppsala. Den
beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2017.
Friluftsfrämjandet Uppsala följer Friluftsfrämjandets övergripande strategi och mål.
Utdrag:

”Friluftsfrämjandet strävar efter att skapa folkhälsa, livsglädje, och en tillgänglig friluftsmiljö och
på så sätt vill vi vara med och bidra till ett bättre Sverige. Vi är en ideell organisation som verkar
(främst) genom ledarledda aktiviteter inom friluftsliv.”
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Styrelsens strategi och mål (2017)
Övergripande mål


Styrelsen övergripande mål är att skapa bästa förutsättningar för att bli och utvecklas som
ledare i de olika sektionerna och där kunna bedriva sin verksamhet på bästa sätt.



Styrelsen har även som mål att möjliggöra att de anställda i föreningen får bästa
förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

De övergripande målen kommer att leda till en positiv utveckling enligt vår utvecklingsspiral.
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Lokalavdelningens styrelseuppdrag och strategi
Lokalavdelningens styrelses ansvar är att:


Genom tät dialog stödja och underlätta arbetet för anställd verksamhetsutvecklare.



Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare
och regionen.



Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar.



Årligen före mars månads utgång sända in verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt årsmötesprotokoll till riksorganisationens kontor.



Säkerställa att verksamheten följer Friluftsfrämjandets riktlinjer gällande kris och säkerhet:
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-ochsakerhet/

För oss i Uppsala lokalavdelning innebär det särskilt fokus på:


Underlätta för ledare i de olika sektionerna, så att deras arbete blir så smidigt och
friktionsfritt som möjligt.



Omvärldsbevaka utifrån vår verksamhet och på olika nivåer samverka med
- Friluftsfrämjandet Riks – Region Mälardalen
- Andra lokalavdelningar
- Andra föreningar och aktörer



Synas – Locka – Behålla
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2017 i sammandrag
Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under året


Anordna minst en gemensam ledarträff för sektionernas ledare



Anordna en Friluftsfrämjardag för allmänheten



Anordna Mullelopp i september



Delta i Friluftsfrämjandets Riks- och Regionstämmor



Styrelsen ska ha en klar överblick över de ledare som finns aktiva i föreningen och vilka
Friluftsfrämjandekompetenser de har



Arbeta med föreningens förhållningssätt till profilkläder inom de olika grenarna

Våra ledare Friluftsfrämjandet i Uppsala har ca 140 aktiva ledare.
Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2017 kommer vi att
fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på kommunikation,
stöd, utbildning och ledarvård.

Våra verksamheter
Friluftsfrämjandet Uppsala ska bedriva verksamhet i olika grenar:


Alpin med skidskolor



Kajak



Långfärdsskridsko



Fjäll och vandring



Onsdagsvandringar



Barn- och ungdom



Natur och friluftsintegration
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Dessutom bedriver FFU andra verksamheter


Kanot- och kajakuthyrning under maj-september



Uppdrag för externa aktörer, vilka vi fakturerar



Projekt vi driver där vi sökt och fått projektmedel från bland annat:
- Friluftsfrämjandet Riks
- Uppsala Kommun
- Andra aktörer

Medlem – Rekrytera, aktivera och behålla våra medlemmar (och deltagare)
Inom Friluftsfrämjandet i Uppsala är vi ca 2700 medlemmar (siffra från september 2016).
Vi vet att deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa, livsglädje och kunskap om
och förståelse för naturen och friluftsmiljön. Att vara medlem ger också konkreta förmåner (SJ,
Idre) och dessutom så stöttar man föreningen och ger föreningen en starkare röst genom sitt
medlemskap.
Arbetet med Natur och friluftsintegration visar att det finns nya målgrupper. Här ser vi nya
möjligheter att öka medlemsantalet.

Kommunikation
Inom Friluftsfrämjandet i Uppsala vet vi hur viktigt det är med kommunikation. Kommunikationen
syftar ytterst i att stödja våra målsättningar om att stärka ledarskapet.
Vi kommunicerar genom:
- Hemsida: http://www.friluftsframjandet.se/uppsala
- Facebookgrupper
- Mailutkick
- SMS
- Annonsering i lokala kanaler
Vi kommunicerar med stöd av Blå boken och vår grafiska manual
(http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiskamanualen--riktlinjer-for-varumarket/)
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Budget
Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.
Våra stora intäktskällor är:
•

Deltagaravgifter

•

Medlemsavgifter

•

Bidrag

•

Uppdrag

•

Projekt

•

Kanot- och kajakuthyrning

Vi kommer att använda vår ekonomiska kraft för att bedriva verksamheten och till ledarutbildning,
ledarvård, nya verksamheter och projekt.
Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget.

Demokrati och kontaktpersoner
Styrelsen
Kontaktdetaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på:
http://www.friluftsframjandet.se/uppsala
Styrelsen genomför styrelsemöten ca en gång per månad. Adjungerad till styrelsen är alltid
verksamhetsansvarig.
Två styrelsemöten under året ses som dialogmöten och alla sektionsledare ska bjudas in.

Vi ser fram emot ett spännande 2017 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!!
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