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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Tiden går fort när man har roligt sägs det, och jag kan bara instämma. Att under ytterligare ett år ha fått leda 
Regionen i riktning framåt tillsammans med Regionstyrelsen är ett uppdrag jag är stolt över.  Vi har under året 
bl a fördjupat vårt samarbete med Studiefrämjandet, påbörjat ett aktivt arbete med Friluftsakademin och ett 
helhetsgrepp över våra Utbildningsteam. Vi har också avslutat vårt första projektår med Let´s Get Out på ett 
bra sätt. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till våra fantastiska kursledare och alla ideella ledare som 
är de som bedriver verksamheten i Regionen – jag är stolt över det ni gör.  

Vi arbetar på ett modernt sätt, vi tänker lösningsorienterat och vi ser möjligheterna i varje fråga vi hanterar. Vi 
arbetar långsiktigt och kan ibland också känna att vi skiljer oss från mängden, att vi vågar sticka ut hakan och 
introducera nya tanke - och arbetssätt. Vi gillar utmaningar ! 

Region Mitt genom Jörg Bassek, regionsordförande  

 

 

 

 

 

 



  2 

 

 

 

 INNEHÅLL 
ORDFÖRANDE HAR ORDET 1 
FRILUFTSAKADEMIN OCH VÅRA UTBILDNINGSTEAM 3 

Barn – friluftsäventyr 3 
Alpin skidåkning 3 
PADDLING 4 
Långfärdsskridsko 4 
MTB 4 
Ung 4 
FRILUFTSMILJÖ 5 
VERKSAMHETSUTVECKLING 5 

VÅRA MEDLEMMAR 6 
KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 1 
DEMOKRATI OCH ORGANISATION 1 

Styrelsens uppdrag och ansvar 1 
Styrelsen 2 
Andra viktiga funktioner 2 
UTBILDNINGSTEAM 2 
REGIONKONTOR 3 

BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 3 
 

  



  3 

 

 

 
 

FRILUFTSAKADEMIN OCH VÅRA UTBILDNINGSTEAM 
Under 2018 beslutade Riksstämman att anta Friluftsakademin och påbörja arbetet med att implementera den i 
ordinarie verksamhet. Detta innebar att varje region ansvarar för att ha en utbildningssamordnare, inventera 
kursledare samt ta fram representanter för regionen till de grenspecifika utvecklingsgrupperna på 
Riksorganisationen. Region Mitt & Region Öst anställde tillsammans en Utbildningssamordnare under hösten, 
som påbörjade detta arbete, som fortsatt in i nuvarande år.  

BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Utbildningsteam barn består i dagsläget av fyra kursledare. Anneli Funcke har suttit med som representant för 
Region Mitt i samordningsgrupp Barn på riksorganisationen. Hon har deltagit i både fysiska träffar och 
telefonmöten.   

Utbildningsteam Barn genomförde följande barnledarutbildningar under året: 

- Skogsmulle & Skogens värld i Sundsvall, 12 deltagare 
- Skogsmulle & Skogens värld i Kungsör,  8 deltagare 

 

ALPIN SKIDÅKNING 

UTBILDNINGSTEAMETS UTBILDNINGAR OCH KURSER 

Utbildningsteam alpin är ca 15 kursledare. Anders Edlund har suttit med som representant för Region Mitt i 
samordningsgrupp Skidor på riksorganisationen. Han har deltagit i både fysiska träffar och telefonmöten.  
Följande genomfördes av alpina teamet under året: 

- Intro skidor i Skönviksbacken 6 deltagare 
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- Skidor steg 1 Vemdalen 6 deltagare 
- Intro skidor Vemdalen, 4 deltagare 
- Fortbildning skidteknik Vemdalen, 11 deltagare 

 

PADDLING 

KAJAK 

Utbildningsteam Kajak har levt en tynande tillvaro & vi har i denna verksamhet fokuserat på att hitta ytterligare 
en kursledare till teamet. Vi har inte haft någon representant i samordningsgruppen.  

 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Utbildningsteam långfärdsskridsko består av fyra kursledare. Hans Levander har suttit med som representant 
för Region Mitt i samordningsgrupp Skridskor på riksorganisationen. Han har deltagit i både fysiska träffar och 
telefonmöten. Följande utbildning har genomförts:  

- Utbildning 1 , 12 deltagare 

MTB 

Vårt Mountainbiketeam har försökt att anordna utbildning under året, men fick dessvärre ställa in på grund av 
för få deltagare. Vi har inte heller här haft någon representant i samordningsgruppen och under hösten 
meddelade kursledarna att de önskar kliva av uppdraget. För att fortsätta med utbildningsteam MTB behöver 
vi nya kursledare. 

UNG 

Verksamhet för unga finns inom flera olika verksamhetsgrenar.   

I regionstyrelsen finns Marina Larsson som representant för unga.   

Ungdomsstämman gick i år av stapeln i oktober på Kärsön nära Stockholm från Region Mitt deltog i år två 
ungdomar som ombud. Det blev en lyckad helg med inspiration, aktiviteter och diskussioner. 
Ungdomsstämman var samlokaliserad med riksorganisationens träff med alla regionsordföranden, med 
gemensamma diskussioner, ett koncept som visat sig vara mycket bra.  

På ungdomsstämman valdes också en ny samordningsgrupp Ung som består av representanter  från alla 
regioner. Representant för Region Mitt i samordningsgrupp UNG är Marina Larsson, som också är ledamot i 
regionstyrelsen. Samordningsgrupp UNG:s uppgift är att tillsammans med regionerna lyfta det generella 
ungdomsperspektivet inom Friluftsfrämjandet, lyfta fram unga ledarförebilder inom olika grenar, sprida goda 
exempel på lokal verksamhet.  
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FRILUFTSMILJÖ 

ALLMÄNT  

Naturen är Friluftsfrämjandets arena. Utan tillgång till skog, vatten och fjäll blir det inget friluftsliv. En viktig del 
av Friluftsfrämjandets arbete är därför att på olika sätt vara med och värna en fortsatt god friluftsmiljö. 

Detta sker bland annat genom att regionen svarar på remisser från länsstyrelser, kommuner m.fl. organi- 
sationer och myndigheter gällande exempelvis översiktsplaner, strandskydd, kraftledningsdragningar, 
vindkraftsetableringar, naturvårdsfrågor, kartläggning av friluftsmiljöer. 

Friluftsfrämjandet Region Mitt är också representerat i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer och 
naturvårdsråd eller liknande i Västmanlands län. Det utökade arbetet med friluftslivsfrågor på landets 
länsstyrelser, ger också nya möjligheter för Friluftsfrämjandet att regionalt lyfta fram frågor om friluftsmiljö och 
vikten av tillgänglighet för det rörliga friluftslivet 

Inom Friluftsfrämjandets riksorganisation finns också sedan 2016 ett särskilt Friluftsmiljöråd, där Regionen 
saknar representant.  

 

VERKSAMHETSUTVECKLING 

 

LET´S GET OUT 
Regionsstyrelsen beslutade 2017 att arbeta med Let´s Get Out som verksamhetsutvecklingsmetod.  Under 2018 
tog vi ytterligare ett steg vidare framåt. Målet var att utbilda 20 unga ledare, vi landade på 29 nya ledare från 
Östersund, Borlänge, Stockholm, Höör, Höganäs & Bjuvs kommuner. Vi påbörjade också arbetet med att starta 
upp ett utbildningsteam för Let´s  Get Out med kursledare från flera regioner. Tanken med detta är att dessa 
individer framöver ska vara stommen i utbildningen och vara stöttepelare för de som ska leda i 
lokalavdelningarna framöver.  
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VÅRA MEDLEMMAR  
För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. Friluftsfrämjandet 
arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, men framförallt att få befintliga 
medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med 
både äventyr, kunskap och inspiration över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter 
levererade av Sveriges mest eftertraktade ledare.   

Friluftsfrämjandet har vänt medlemsutvecklingstrenden till tillväxt de senaste åren. Detta är särskilt viktigt 
efter den nedgång som föreningen befunnit sig i under en längre tid. Tillväxten är en spegling av den intensiva 
utvecklingsfas som organisationen är inne i.  
 
Under 2018 ökar antalet medlemmar i våra lokalavdelningar med 617 medlemmar vilket är en ökning med  
ca 8 procent. Det tillkom i slutet av året också en ny lokalavdelning, Surahammar, vilket är mycket glädjande!  

Siffror för medlemsår per 30 sept resp. år.  

Lokalavdelning 2017 2018  Lokalavdelning 2017 2018 

Alnö 99 209  Matfors 69 74 

Arboga 89 91  Mora-Orsa 361 376 

Arbrå 210 207  Njurunda 265 312 

Avesta 172 214  Nordanstig-Östra 4 10 

Bollnäs 120 163  Odensala-Torvalla 44 50 

Borlänge 218 219  Revsund 92 102 

Delsbo 43 35  Runnskrinnarna 197 210 

Edsbyn 192 196  Rättvik  156 135 

Fagersta 26 27  Sala 213 237 

Falun 528 597  Skinnskatteberg 71 91 

Fjällgruppen 26 23  Smedjebacken 144 133 

Forsa 25 20  Stöde 9 3 

Frösön 308 322  Sundsvall 538 627 

Gagnef 561 569  Svärdsjö 29 13 

Hallstahammar 18 23  Säter 58 53 

Hudiksvall 360 363  Söderhamn 55 54 

Härjedalen 19 19  Timrå 157 171 

Hässjö 52 56  Torp 10 10 

IBH Nordanstig 7 1  Vallsta 11 16 

Järvsö 67 79  Västerdalarna 90 88 

Kungsör 47 76  Västerås 938 997 

Leksand 92 106  Ånge 47 53 

Ljusdal 79 78  Åredalen 26 20 

Ludvika 296 293  Östersund 143 123 

Långshyttan 7 7  Östervåla 12 12 

   

 TOTALT 7400 8017 
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KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 
För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning 
vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Det gör vi genom att arbeta i 
enlighet med vår varumärkesplattform – Blå boken, vår grafiska manual, vår uppförandekod och 
Friluftsfrämjandet.se – vårt gemensamma fönster mot samhället. Vi kommunicerar i följande kanaler: 

• Regionens webbplats: www.friluftsframjandet.se/mitt där vi löpande lägger ut nyheter samt 
uppdaterar kalendarium och sidor med information om regionens verksamhet och projekt, 
kontaktuppgifter med mera. 

• Facebook och Instagram @friluftsframjandetmitt samt @letsgetoutff där vi arbetar 
varumärkesorienterat med syfte att marknadsföra våra utbildningar samt berätta om våra prioriterade 
satsningar, lyfta styrelsens arbeten, kursteamens insatser och inspirera lokalavdelningar.  

• Nyhetsbrevet Dra åt skogen med information till alla medlemmar. 2018 utkom nyhetsbrevet 3 gånger.  
• Regionens anställda och styrelse arbetar också med kommunikation genom direkta kontakter med 

medlemmar och lokalavdelningar i samband med regionstämma och andra möten som vi medverkar i.  

Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för stimulans av 
miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering och 
verksamhet, vilket Region Mitt lyfter fram när vi blir remissinstans i exempelvis frågor som rör nya 
naturreservat eller vid förändringar i infrastruktur. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet 
bedrivs. Allemansrätten är en förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och 
livsglädje. Den är också avgörande när det gäller allas tillgänglighet till naturen. 

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska principer. Vår 
organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. Som enskild medlem kan man 
vara med och påverka i både mikro- och makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.  

Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med organisationens 
stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument och andra styrdokument. Vår 
lokalavdelning leds av styrelsen. 

Vi har 7 ledamöter i styrelsen varav 1 är ung representant. Under året har vi genomfört 13 styrelsemöten. 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Vår Regionstyrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. 
Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.  

http://www.friluftsframjandet.se/mitt
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STYRELSEN 

 

 

Befattning Namn Specifikt kompetensområde 

Ordförande Jörg Bassek Skridsko, Fjäll 

Vice Ordförande Anneli Funcke Barn 

Kassör André Axelsson Alpint, Kajak, Friluftsliv 

Ledarmot Anders Hedlund Skridsko, Föreningskunskap 

Ledarmot Marina Larsson Ung, Skidor 

Ledarmot Hans Levander Skridsko 

Ledarmot Christer Olsson Alpint 

 

ANDRA VIKTIGA FUNKTIONER 

  

Arbetsutskott (AU) : Jörg Bassek, Anneli Funcke, André Axelsson 

 

 

 

UTBILDNINGSTEAM  

Alpint Sammankallande: Anders Edlund 

Barn Sammankallande: Anneli Funcke 

Långfärdskridsko Sammankallande: Anders Hedlund 

Kajak Ove Sigvardsson 
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REGIONKONTOR 

Friluftsfrämjandet Region Mitt har ett regionkontor som är beläget i Jönköping där ekonomisamordnare  
(4 h/vecka), kommunikation inkl. styrelseadministration (8 h vecka ) och utbildningssamordnare (ca 12 h/vecka) 
finns stationerad.  

BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 
 

Friluftsfrämjandet Region Mitt har ett starkt stöd i ett antal långsiktiga samarbetspartner. Det handlar om 
ekonomiskt stöd i en del fall liksom samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och 
kompetensutbyte. Studiefrämjandet är Friluftsfrämjandets studieförbund. Under 2017-2019 driver och 
genomför Friluftsfrämjandet satsningen Let’s Get Out genom stöd av medel från Arvsfonden.  
 
För mer information om samarbetspartners och sponsorer kring Let’s Get Out, besök webben 
www.friluftsframjandet.se/letsgetout 
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