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Föredragningslista 

Föredragningslista för årsmötet den 14 mars 2017 för Västerort lokalavdelning av 
Friluftsfrämjandet. 

Föreslagen dagordning: 

1. Mötets öppnande. 
2. Upprop av röstberättigade medlemmar. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning kallat. 
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
7. Val av rösträknare. 
8. Godkännande av dagordning. 
9. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och 

förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.  
10. Revisorernas berättelse för samma tid. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
12. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet. 
13. Behandling av inkomna ärenden/motioner. 
14. Fastställande av arvode till styrelsen. 
15. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande 

verksamhetsräkenskapsår. 
16. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse. 
17. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. 
18. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval 
19. Val av valberedning. 
20. Val av en revisor och en revisorssuppleant.  
21. Val av ombud till regionstämma. 
22. Övriga frågor.  
23. Avtackning av avgående styrelseledamöter/funktionärer. 
24. Mötets avslutande. 
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1 Verksamhetsberättelse 2016 

Västerorts lokalavdelning hade den 30/9 2016 1768 aktiva betalande medlemmar. Av 
dessa var 870 barn/ungdomar. Diagram och tabell över medlemsutvecklingen finns i 
bilagor. 

1.1 Ekonomi 
Lokalavdelningen har 2016 redovisat ett positivt resultat på 19 697 kr. Styrelsens 
ambition är att verksamheten ska göra ett nollresultat. År 2016 påverkas positivt då 
föreningen även fått ett kommunalt bidrag på 12 500 kr. Se resultat- och balansräkning i 
bilagor. 

Lokalavdelningen har mycket god ekonomi och stora tillgångar i form av pengar på 
bankkonton. Det finns således mycket goda förutsättningar att lägga pengar på 
ledarutbildningar eller andra aktivitetsstödjande kostnader under kommande år. 
Lokalavdelningen har inga fasta utgifter som löner eller lokalhyror, utöver ett Shurgard-
förråd. Förrådet skaffades under 2016 för att vi ska ha en plats att förvara 
lokalavdelningens inventarier.  

Avgiftsstrukturen för våra fria barngrupper är fortsatt 350–450 kr/barn och termin. 
Ledarbarn är helt avgiftsfria för att ytterligare premiera våra ideella ledare.  

1.2 Medlems- och ledarmöten 
Vid årsmötet den 2 mars 2016 deltog 17 medlemmar. Vår ambition 2017 och framåt är 
att på olika sätt få fler medlemmar till vårt årsmöte. 

1.3 Styrelsen 
Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2016 varit konstituerad enligt följande:  
 
Per-Anders Persson, ordförande 
Cia Bygdén, ledamot 
Anna Olofsson, sekreterare 
Carina Andersson, kassör 
Anna Åkerlund, vice ordförande 
Eva Sahlström, ledamot 
Elin Arnesson, ledamot 
 
Styrelsen har under 2016 hållit 8 stycken protokollförda möten/sammanträden. 
 
Styrelsen har dessutom inom sig utsett ombud som deltagit i regionstämma. 

1.4 Information 
Lokalavdelningen har en webbplats, www.friluftsframjandet.se/vasterort, som ligger 
under riksorganisationens domän. I juni 2015 släpptes en helt ny version av 
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Friluftsfrämjandets webbplats och medlemssystem. Styrelsen bestämde då att vi skulle 
avvakta med att börja använda den aktivt tills den blivit mer inkörd. Det har tagit lång tid 
innan vissa grundläggande funktioner – som att ledare ska kunna lägga in deltagare 
manuellt – kommit på plats, och i styrelsen har vi dessutom inte haft möjlighet att gå på 
de utbildningar som har getts i det nya systemet. Under året har dock några barnledare 
börjat använda systemet för sin gruppadministration och ambitionen är att alla ska göra 
det under 2017.  

Vi har fortsatt att använda lokalavdelningens Facebooksida för information och 
inspiration. Sedan 2013 har vi haft en stadig ökning av antalet följare och i 
januari/februari har vi haft 

• 2013: 28 följare 
• 2014: 42 följare 
• 2015: 170 följare 
• 2016: 296 följare 
• 2017: 368 följare 

1.5 Lokalavdelningens verksamhet  

1.5.1 Barnverksamhet i förskolor 
I april hade vi i Västerorts nätverk en obligatorisk träff för alla ledare/pedagoger som 
arbetar på I Ur och Skur förskolor. Vi är så många så vi hade det uppdelat på två kvällar. 
Vi hade en föreläsning om barns lek och de barn som har svårigheter med att leka. 
Föreläsningen var på 3 timmar och det var en specialpedagog som hade föredraget för 
oss. Det var två väldigt givande kvällar för all personal. 

I början på maj hade vi en gemensam städdag i Judarnskogen för alla I Ur och Skur-
förskolor. Då städade vi tillsammans och träffade sedan Skogsmulle, Skräpmaja och 
Åke Återvinning. Vi lekte tillsammans alla på ängen och fick höra när Skräpmaja fick lära 
sig att inte skräpa ner i naturen. Åke Återvinning gick igenom med alla barnen vad man 
kan göra med skräpet, att det mesta går att återvinna. Alla fikade sedan i sina respektive 
grupper i solskenet. 

En kväll i slutet av maj hade vi en ledarträff på förskolan I Ur och Skur Västanvind. Vi 
sjöng, fikade och grillade korv ute vid eldstaden. Sedan gick vi in och fick prova att 
torrtova fåglar. Kvällens tema var fåglar. En väldigt trevlig och lärorik kväll. 

1.5.2 Fria barngrupper 
Lokalavdelningen har barngrupper för barn mellan cirka 1–15 år. Dessa grupper leds av 
föräldrar som ställer upp ideellt som ledare och hjälpledare.  

Under 2016 har vi haft 12 grupper på alla nivåer: knopp, knytte, mulle, strövare, 
frilufsare, TVM och familjegrupper. Och nytt för i år är att vi har erbjudit Öppna 
skogsgläntan på vardagar, för de allra minsta och deras föräldralediga föräldrar, som är 
som öppna förskolan fast utomhus. 
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Grupperna har huvudsakligen haft träffar under vår och höst. Ledarnas höjdpunkter 
under året har till exempel varit avslutningen med en av knoppgrupperna, barn födda 
2014, som grillade korv, gick en liten bana och fick diplom och stennyckelpigor. De 
något äldre knyttebarnen har bland annat byggt egna hinderbanor och vandrat runt 
Råcksta träsk. Öppna skogsgläntan har varit välbesökt, cirka 100 är med i gruppens 
Facebookgrupp och 6–20 familjer kommer per gång. 

Mullebarnen i Grimsta var så förtjusta i smådjursbingot att det som var tänkt att 
användas en gång åkte fram i stort sett varje träff. 

Bland strövar/frilufsargrupperna var övernattningarna i tält höjdpunkten för många: vid 
Gåseborg, Ängsjö, Sörmlandsleden bland annat. Strövarna och frilufsarna har även 
vandrat vid till exempel Hjälstaviken och cyklat på Järvafältet. Flera grupper har klättrat 
inomhus. 

De äldsta frilufsarna har invigts till TVM:are under året och varit ute på många äventyr, 
som övernattning på Ålö, höghöjdsbanan, egetbyggt vindskydd med mera. 

Detta var några av höjdpunkterna från alla våra gruppers vår- och höstträffar under 
2016. 

1.5.3 Ledare fria grupper  
I februari hade vi en välbesökt ledarträff med god mat, erfarenhetsutbyten och 
nätverkande. I samband med ledarträffen hade vi en informationsträff för föräldrar som 
anmält intresse för att bli hjälpledare eller ledare. 

I maj var vi med på I Ur och Skurs ledarträff på Västanvind, med tema fåglar.  

I oktober hade vi en ledarträff i Judarn med familjer, då vi fick leka med Mi och Nina 
från Äventyrspedagogerna, grilla korv och umgås. 

Under 2016 har vi fått sex nyutbildade ledare som är varmt välkomna till vår 
verksamhet och dessutom en utbildad ung ledare. Vi har haft ledare på olika 
fortbildningar: lek med barn, krishantering, första hjälpen för barn. 

1.5.4 Gemensamma aktiviteter 
I maj hade vi vår Familjedag. Liksom flera tidigare år höll vi till vid Snorreängen vid 
Kyrksjön i Norra Ängby. Flera I Ur och Skur-förskolor deltog som liksom de fria 
grupperna presenterade sin verksamhet vid olika stationer. Och Skogsmulle hälsade på! 

En mörk kväll i november arrangerade några av våra duktiga barngruppsledare vårt 
spännande Reflexspår. Dock var det samma dag som Stockholms drabbades av en 
snökanon med påföljande trafikkaos och reflexspåret blev därför inställt. Några tappra 
själar tog sig dock till Judarn och myste vid elden i all snö. 
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1.5.5 Årsmöte 
Den 8 mars hade vi årsmöte. Efter mötet blev det föredrag med Magnus Cramne som 
berättade om en vandring upp till Everest Base Camp. Spännande berättelser med fina 
bilder! 

2 Arbetsplan och budget 

2.1 Verksamhetsinriktning 2017 
• Vi är stolta över att vi har så fin barnverksamhet, både att vi har så många I Ur 

och Skur-enheter och att vi har fria barngrupper från knopp till TVM och vi 
fortsätter att satsa på detta. 

• Vi önskar att vi hade mer vuxenverksamhet och har som ambition att starta fler 
grenar, till exempel vandring och mountainbike. Under 2016 lyckades vi dock inte 
med det. 

• Vi vill få fler medlemmar till vår förening och vi ökar medlemsantalet stadigt. 
• Vi erbjuder kostnadsfri ledarutbildning för våra ledare i fria barngrupper och 

långfärdsskridsko. Lokalavdelningen betalar kursavgifterna under förutsättning att 
ledarna är aktiva som ledare under ett antal terminer. 

• Vi vill stimulera våra ledare att även gå andra utbildningar och subventionerar 
därför fortsatt kurser i Friluftsfrämjandets regi med 500 kr till den som vill gå en 
utbildning.  

• Vi genomför riktade aktiviteter för våra befintliga ledare för att stimulera fortsatt 
engagemang i Friluftsfrämjandet med särskilt fokus på de ideellt arbetande 
ledarna. 

• Vi vill fortsätta våra gemensamma aktiviteter – reflexspåret och familjedagen – 
som har varit mycket uppskattade. 

• Vi vill bygga ett starkare kontaktnät mellan föräldrarna till barn i I Ur och Skur-
verksamhet och lokalavdelningen. 

• Vi vill marknadsföra Friluftsfrämjandet hos förskolor och familjedaghem i 
Västerort.  

• Vi vill marknadsföra vår verksamhet inom Västerskrinnarna för att locka fler 
deltagare till kurser och utfärder samt investera i utbildning av nya ledare. 

• Vi vill se över och under 2017 planera hur vi kan utveckla vår lokalavdelnings 
organisation för att på sikt kunna växa. 

• Vi sätter oss in i nya verksamhetsgrenar inom Friluftsfrämjandet, exempelvis 
familjemulle och äventyrliga familjen, för att se hur vi kan arbeta med detta i vår 
lokalavdelning. 

2.2 Budget 
Styrelsens förslag på budget finns redovisad i bilagor. 
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Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla ledare och övriga funktionärer för era insatser 
under 2016! Vi vill även rikta ett stort tack till Bengt Gustafsson som har hjälpt oss med 
de löpande ekonomisysslorna.  

Styrelsen för Västerort lokalavdelning, februari 2017. 

Per-Anders Persson ordförande 
Cia Bygdén, vice ordförande 
Anna Olofsson, sekreterare 
Carina Andersson, kassör 
Anna Åkerlund, ledamot 
Eva Sahlström, ledamot 
Elin Arnesson, ledamot 
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3 Bilagor 

3.1 Medlemsutvecklingen 

 

     
  Totalt Vuxen Barn/ungdom Okänd ålder 
2016 1768 891 877 0 
2015 1571 791 780 0 
2014 1524 774 694 54 
2013 1693 777 862 54 
2012 1506 657 792 57 
2011 1261 661 538 62 
2010 1205 654 486 65 
2009 1082 638 379 65 
2008 1388 701 601 86 
2007 1352 689 572 91 
2006 1637 728 724 185 
2005 1422 745 513 164 
2004 1196 691 395 110 
2003 1218 671 422 125 
2002 1593 629 822 142 
2001 1618 554 874 190 
2000 803 478 189 136 
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3.2 Resultat- och balansräkning 

3.2.1 Resultaträkning 2016 

    Utfall 2016  Jämförande 2015 

    Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 
Medlemsavgifter     98 397   80 029 0 
Bidrag       12 500   12 850 0 
Fria mulle       9 900 6 532 10 850 10 572 
Fria strövare/frilufsare     28 774 21 300 37 740 27 311 
Fria knytte       19 250 14 134 16 640 12 987 
Fria knopp       500   3 150 2 250 
Skridskor       710   1 400 0 
Lokalhyra       0 9 396 0 0 
Förbrukningsinventarier/material   0 1 024 0 0 
Administration     0 12 909 0 15 343 
Styrelse       0 6 916 0 11 618 
Ledarvård       0 13 425 0 12 667 
Årsmöte       0 10 883 0 6 049 
PR-aktiviteter     0 5 461 0 4 968 
Materialinköp förskolor     0 10 794 0 0 
Öppna skogsgläntan     0 1 395 0 0 
TVM-grupp      0 7 515 0 0 
Utbildning ledare fria grupper   0 28 650 0 21 492 
Ränta       0 0 136 0 
Summa       170 031  150 334  162 795  125 257  
                
Årets resultat     19 697    37 538    

 



     Årsmöteshandlingar vid årsmötet den 14 mars 2017 

2017-03-14 11(12) 

3.2.2 Balansräkning 2016 
Ingående balans 2016-01-01 
 
Tillgångar    Skulder och eget kapital  
Inventarier   0  Eget kapital   731 099  
Plusgiro   46 061   Skulder   0  
Bank   720 176   Årets resultat 2014 64 166  
Fordringar   2 400         
Totalt   768 637   Totalt   768 637  

 

Utgående balans 2016-12-31 
 
Tillgångar    Skulder och kapital  
Inventarier   0  Eget kapital   768 638  
Plusgiro   97 201  Skulder   0  
Bank   690 176  Årets resultat   64 166  
Fordringar   958      

 

Totalt   788 335   Totalt   788 335  
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3.3 Budget 2016 
Styrelsens förslag till budget 2016: 

 Budget 2017 Utfall 2016 
Utveckling budget vs 

2016 

 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 
Medlemsavgifter 95 000   98 397   -3% - 
Bidrag 10 000   12 500   -20% - 
Fria mulle 9 000   9 900 6 532 -9% -100% 
Fria strövare/friluftsare 28 000 22 000 28 774 21 300 -3% 3% 
Fria knytte 19 000 15 000 19 250 14 134 -1% 6% 
Fria knopp 500   500   0% - 
Skridskor 710   710   0% - 
Lokalhyra   10 000 0 9 396 - 6% 
Förbrukningsinventarier/material   2 000 0 1 024 - 95% 
Administration   13 000 0 12 909 - 1% 
Styrelse   8 000 0 6 916 - 16% 
Ledarvård   15 000 0 13 425 - 12% 
Årsmöte   12 000 0 10 883 - 10% 
PR-aktiviteter   5 000 0 5 461 - -8% 
Materialinköp förskolor   10 000 0 10 794 - -7% 
Öppna skogsgläntan   2 000 0 1 395 - 43% 
TVM-grupp   4 000 0 7 515 - -47% 
Utbildning ledare fria grupper   30 000 0 28 650 - 5% 
Ränta     0 0 - - 
Summa 162 210 148 000 170 031 150 334 -5% -2% 
              
Årets resultat 14 210   19 697       
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