VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÖSÖ
LOKALAVDELNING 2021

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
2021, ännu ett pandemiår som vår verksamhet klarade av att hantera
fantastiskt bra.
Det är roligt att se och höra att vår verksamhet är efterfrågad och behövd. Det
tycker jag märks tydligt när vi ofta blir tillfrågade att delta på arrangemang som
andra aktörer skapar, till exempel Jamtlis marknader och friluftsaktiviteter som
kommunen skapar. Vi har deltagit och kommer att delta på de vi orkar med
utifrån dom möjligheter våra ledare har. Men att bli tillfrågade är ett kvitto på
det fina jobb vi gör. Vi har även under pandemin blivit tillfrågade att medverka
och medverkat i Sveriges Radio, kul tycker jag, att vi har det förtroendet att
man frågar, ännu roligare att ha så grymma ledare som levererar förstklassigt
radioinnehåll.
Lokalavdelningens ledare har gjort ett fantastiskt jobb och vi ser en positiv
utveckling både på nya ledare och ökat medlemsantal. Vi har också fortsatt att
utveckla samarbetet med skridskoklubben, en samverkan som blir spännande att se
var de tar vägen.

Jonas Viltfare, Ordförande Friluftsfrämjandet Frösö lokalavdelning
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VÅR VERKSAMHET
Frösö lokalavdelning står för drygt 450 medlemmar och 41 ledare av
Friluftsfrämjandets totalt dryga 100 000 medlemmar och ca 7000 ideella
ledare. Vårt fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för
folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet skapat mer än 2 000
aktivitetstimmar under året.
Eftersom man som ny medlem i Friluftsfrämjandets placeras i den
lokalavdelning där man bor, oavsett om den är aktiv eller inte, så kan vi
anta att många av de medlemmar som tillhör inaktiva lokalavdelningarna
Östersund samt Odensala/Torvalla är medlemmar tack vare de aktiviteter
som Frösö LA erbjuder. Östersunds LA har 165 medlemmar och
Odensala/Torvalla LA 41, varav många är barn. Det ger totalt 662
medlemmar i området.
BARNVERKSAMHETEN
Vi har haft verksamhet på både Frösön och i Torvalla/Odensala under vår
och höst.
Barnverksamheten har omfattat:
• Vårens barngrupper: Strövare, Skogsmulle, Skogsknopp = 25 barn
• Höstens barngrupper: Strövare, Skogsmulle, Skogsknopp och
Skogsknytt = 36 barn
• Familjeaktivitet tillsammans med Rädda barnen med fokus på
integration, en kväll i december.
• Reflexspår Torvalla inkl. avslutningsquiz från barnverksamheten
• Familjedag på Jamtli
4 barnledare har utbildats under året: 2*Skogsmulle och skogens värld,
2*vildmarksäventyr.
Vi har köpt in och delat ut regnbågsmössor till aktiva ledare och hjälpledare
inom barnverksamheten.
SKIDSKOLAN
”Sjukaste bokningsdagen ever! Folk var som galna, en grupp blev full på 4
minuter, har aldrig varit med om liknande. 177 bokningar so far." Citat från
Skidsektionen om bokningen av skidskolan som öppnade dagen innan.
Totalt har 229 elever deltagit i skidskolans 29 olika grupper. Skidskolan har
arrangerats av ca. 30 st ledare, hjälpledare och administratörer.
SNÖSKOR
Har använts som en del i barnverksamheten.
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KAJAK
Under året har vi utbildat en ny kajakledare. Vi har genomfört några
kortare sponta paddlingar samt en kvällspaddling runt Bynäset.
LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Vi har inlett ett samarbete med Storsjöns Långfärdsskridskoklubb under
hösten, vilket resulterade i en gemensam skridskotur i december.
Vi har påbörjat utbildning av 3 st skridskoledare steg 1 under hösten.
ÖVRIGA AKTIVITETER
•
•

Digital julquiz runt Lillsjön
Styrelsemedlem deltagit på Våga tänka nytt föreläsning

LEDARVÅRD
VI har haft två ledarträffar under året, en på våren och en på hösten.
Vårens träff skedde i Valla på Frösön där lokalavdelningen bjöd på
potatissallad och lite tilltugg och ledarna själva tog med sig något att grilla.
Andra ledarträffen skedde vid EFS på Frösön där vi bjöd in ledare till samtal
runt elden med kaffe och te.

EKONOMI
Vi har väldigt god ekonomi och har fortsatt möjligheten att satsa på
verksamhetsutveckling och ledarutveckling vilket vi gjort genom bland
annat ledarträffar och ledarutbildningar.

ÅRSREDOVISNING 2021
Årsredovisningen finns som bilaga.

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR
Lokalavdelningens styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att
ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen ska verka i enlighet med
Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.
STYRELSEN
Ordförande

Jonas Viltfare

Vice Ordförande

Magnus Rosenberg

Kassör

Anna-Märta Roos Näslund
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Sekreterare

Andreas Westberg

Ledamot

Linnea Broström

Suppleant

Erika Blank

