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Friluftsfrämjandet Region Mitt 

Handlingsplan 2022 

Denna arbets- och aktivitetsplan är en konkretisering av vad Region Mitt behöver fokusera på det 

kommande året för att uppnå de 3 mål som finns i Friluftsfrämjandets Strategi 2030 (Fler aktiva 

medlemmar genom många, bra och engagerade ledare, Mer utomhuspedagogik i förskola och skola 

& Mer inspiration till allmänheten.), som är den huvudriktning som Friluftsfrämjandet strävar efter 

mot ETT Friluftsfrämjandet tillsammans. 

 

 

Utifrån den 3-åriga övergripande verksamhetsplanen skapas varje år en detaljerad Handlingsplan. 

Innehållet i Handlingsplanen utgår från utvärdering, diskussioner och revideringar av den 3-åriga 

verksamhetsplanen vid den årliga Verksamhetskonferensen. Planeringsarbetet utgår från 

Friluftsfrämjandets planeringsmodell med VARFÖR– VAD – HUR – VEM. 
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Varför 

Syftet med denna handlingsplan är att konkretisera de mål och fokusområden som presenterats i 

regionens treåriga verksamhetsplan för åren 2022-2024. 

Vad 
Region Mitts mål för 2022 är: 

• Att stötta och inspirera lokalavdelningarna för att nå ut till fler medlemmar och 
allmänheten. 

• Att rekrytera minst 7 nya utbildningsledare. 

• Att utöver vårt vanliga utbildningsutbud erbjuda utbildningar i de grenar vi tidigare 
inte kunnat erbjuda utbildningar (kanot och låglandsvandring). 

• Att fortsatt samarbeta med externa parter, såsom Realgymnasiet. 

• Att erbjuda tillräckligt många utbildningar för att utbilda minst 171 nya ledare i 
regionen. 

• Att behålla och utöka samarbetet med fler av Friluftsfrämjandets regioner i landet. 

• Att följa budget för året och för 2022-2024, med målet att alla pengar går till 
planerade ändamål. 

• Att fortsatt arbeta gentemot våra bidragsgivare för att öka och bibehålla våra 
intäkter. 
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Hur 
För att nå målen kommer följande aktiviteter att hållas under 2022: 

• Att genomföra digitala möten med styrelser och ledare i våra lokalavdelningar minst 
två gånger under året. 

• Att erbjuda en fysisk verksamhetshelg för ledare under hösten 2022. 

• Att hitta fler personer som får i uppdrag att arbeta med rekrytering av nya 
utbildningsledare i regionen. 

• Att delta på nationella möten och träffar under året. 

• Att verka för att utöka deltagandet på dialoger med regioner (f.d. landsting). 

• Att ansöka om bidrag hos regioner och andra organisationer. 

• Att genomföra minst 15 utbildningar i de olika grenarna under året. 
 

Vem 
För att genomföra de planerade aktiviteterna för 2022 krävs följande resurser från regionen: 

• Styrelsen för Region Mitt 

• Ideella utbildningsledare 

• Arvoderade ledare för specifika uppdrag 

• ACÖM (Administrativt Center Öst Mitt) 

• Samarbetspartners 

• Externa administrativa tjänster 
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