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Verksamhetsplan 2022 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna redovisad verksamhetsplan med  

målet att under 2022 skriva en 3-årig verksamhetsplan tillsammans med alla grenledare. 

 

Situationsanalys 

Även under 2021 påverkades verksamheten av coronapandemin och risken att sprida smitta. 

Flera ledare är också i åldern 70+ vilket gjorde att många aktiviteter fick ställas in eller 

begränsas. 

 

I samarbete med Hedebackens vänner har vi skrivit ett treårigt IOP-avtal med kommunen. 

Detta följs upp med träffar två gånger per år. Vi har fortsatt underhålla kulturstigen. 

 

För Hedestugans del ser vår styrelse liksom styrelsen för Hedebackens vänner ett behov av 

handikapptoalett, renovering och isolering av yttertaket och så småningom byte av ytterpanel 

på del av huset.  

Under året har vi arbetat kring en disc golf bana med 18 hål. Detta har inneburit mycket 

fysiskt arbete med ansvariga Stefan Svensson och Hannah Larsson men också att söka pengar, 

där vi genom Hälsinglands Fastighetsbyrå fått hjälp med sponsorer. Förhoppningsvis skall 

banan invigas i maj 2022. 

Styrelsen anser det vara viktigt med aktiviteter för alla åldersgrupper, gärna i och kring 

Hedestugan och under vår och höst. Vi måste hitta aktiviteter som lockar barn, unga och 

familjer. Vi vill också tillskapa aktiviteter för att öka känslan av gemenskap i vår förening. 

Treårig verksamhetsplan 

Vid Riksstämman 2021 antogs Friluftsfrämjandets strategi 2030 önskan om 3-åriga 

verksamhetsplan för att fokusera på följande mål: 

1. Flera aktiva medlemmar 

2. Mer utomhuspedagogik i förskola och skola 

3. Mer inspiration till allmänheten 

Mål för Friluftsfrämjandet Hudiksvall 

o Det skall vara givande och positivt att vara medlem i Friluftsfrämjandet Hudiksvall 

o Behålla och även kunna öka antalet medlemmar.  

o Ledarna har en god utbildning.  

o Hedestugan ett centrum i avdelningens verksamhet 



 

 

Aktiviteter för styrelsen 

1. Styrelsen skall ha en god kommunikation med våra medlemmar 

- fortsätta arbetet med mailutskick, Face book och andra sociala medier 

 

2. Styrelsen skall stötta arbetet i de olika grenarna, med  

- rekrytering och utbildning av ledare  

- regelbundna kontakter med alla grenar 

 

3. Utökad Mulleverksamhet 

- start med ytterligare en mullegrupp 

- fortsatt ledarrekrytering och utbildning  

 

4. Avdelningsgemensamma aktiviteter för att öka samhörighetskänslan  

– t ex i form av endagsutflykter med lämpligt tema  

 

5. Hedestugan ett nav i avdelningens verksamheter 

- söka former för lämpliga aktiviteter i och kring Hedestugan  

- utreda möjligheten till disc golf 

- studiebesök på andra anläggningar som Lida. 

- träffar med Hedebackens vänner för att göra en flerårsplan med gemensamt ansvar 

för arbetet med stuga och backe 

 

Hudiksvall den 28 februari 2022 

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Hudiksvall 
 


