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REGIONKONTOR

Adress
Friluftsfrämjandet Region Mitt, Box 307, 551 15 Jönköping
E-post: regionmitt@friluftsframjandet.se 

Personal
Louise Hammerin, kontorschef.  
Maria Lundberg, utbildningssamordnare. 
Anna Kim-Andersson, kommunikatör.

Övrigt
Organisationsnummer: 802450–9302
Bankgiro: 609-1813
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Fotografiet på framsidan är taget i samband med  
regionstämman i Hallstahammar i april 2017.



REGIONSTYRELSEN 2017 
Styrelsens poster, län och mandat till  
Ordförande Jörg Bassek, Dalarna, 2018.
Vice ordförande Christer Olsson, Västernorrland, 2020.
Kassör André Axelsson, Västmanland, 2019.
Ledamot Hans Levander, Gävleborg, 2018.
Ledamot Anders Hedlund, Dalarna, 2019.
Ledamot Anneli Funcke, Västmanland, 2018.
Ledamot Marina Larsson, Gävleborg, 2018.

Adjungerade
Ulrika Hermansson, verksamhetsutvecklare.  
Anna Kim-Andersson, kommunikatör.

Valberedning
Tomas Ringsby, Falun lokalavdelning (sammankallande).
Anna Bryngelsson, Delsbo lokalavdelning.
Hans Bovin, Hudiksvall lokalavdelning.

Auktoriserad revisor 
Emil Forsling, PWC.

Lekmannarevisor
Bengt Liss, Leksands lokalavdelning.

Arbetsutskott
Jörg Bassek, Christer Olsson, André Axelsson.

Anställda
Verksamhetsutvecklare Ulrika Hermansson. 
Utbildningssamordnare Maria Lundberg.
Kommunikatör Anna Kim-Andersson.  

Antal medlemmar i lokalavdelningarna, Friluftsfrämjandet 
Region Mitt, den 30 september 2016 resp. 2017.  

 2016 2017

Alnö 192 99
Arboga 90 89
Arbrå 171 210 
Avesta 282 172
Berg 22 0
Bollnäs 133 120
Borlänge 229 217
Delsbo 44 43
Edsbyn 228 192
Fagersta 23 26
Falun 460 528
Fjällgruppen 34 26
Forsa 27 25 
Frösön 273 308
Gagnef 538 561
Hallstahammar 26 18
Hudiksvall 390 360
Härjedalen 13 19
Hässjö 46 52
IBH Nordanstig 6 1
Iggesund Enånger 8 0
Järvsö 69 67
Krokom 27 0
Kungsör 53 47
Kälarne 1 0 
Leksand 93 92
Ljusdal 91 79
Ludvika 309 296
Långshyttan 9 7

 2016 2017

Matfors 84 69
Mora-Orsa 320 361
Njurunda 275 265
Nordanstig-Östra 5 4
Norrbo 1 0
Odensala-Torvalla 54 44
Oviken 1 0
Revsund 63 92
Runnskrinnarna 130 197
Rättvik  153 153
Sala 224 213
Skinnskatteberg 44 71
Smedjebacken 143 144
Stöde 8 9
Sundsvall 555 538
Svärdsjö 27 29
Säter 55 58
Söderhamn 48 55
Timrå 169 157
Torp 13 10 
Vallsta 6 11
Västerdalarna 83 90 
Västerås 884 938
Ånge 39 47
Åredalen 34 26 
Östersund 142 143
Östervåla 11 12 

TOTALT       7448      7400
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MEDLEMMAR 2017
Under hösten 2017 bildades en ny lokalavdelning i Sura-
hammar. 
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Verksamhetens art och inriktning 
Friluftsfrämjandet Region Mitt är organ för Frilufts-
främjandets verksamhet i Västmanlands och Dalarnas 
län samt delar av Uppsalas, Gävleborgs, Västernorr-
lands och Jämtlands län. Friluftsfrämjandet Region 
Mitt ska främja, utveckla och samordna ett aktivt 
friluftsliv genom att: 
• Ansvara för stöd och samordning av ledarutbildning 

i regionen.
• Skapa förutsättningar och stödja lokal verksamhets-

utveckling i regionen.
• Sprida och synliggöra den regionala verksamheten i 

möjliga informationskanaler.
• Verka för och följa upp Friluftsfrämjandets vision, 

”Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade 
av Sveriges mest eftertraktade ledare”, utifrån  
regionala medel och förutsättningar.

Medlemmar 
Styrelsemedlemmarna har i uppdrag att vara kontakt-
person mot de lokalavdelningar i regionen som önskar 
det. Antalet medlemmar år 2017 uppgår till 7 400 
vilket är 48 medlemmar färre än 2016 (se tabell på 
föregående sida). Sedan i höstas noterar dock regionen 
en positiv medlemsutveckling. Medlemsantalet per den 
31 december 2017 är 6 370 jämfört med 5 745 vid 
samma datum 2016. Detta motsvarar en ökning med 
10,8 procent. 

När vi kikar över årsskiftet fram till den 31 januari 
2018 är medlemsantalet 6 820 jämfört med 6 322 
medlemmar vid motsvarande datum 2017, detta är en 
ökning med 7,9 procent.

Måluppfyllelse
Gällande medlemsutvecklingen noterades en ökning av 
medlemsantalet under sista kvartalet 2017 och som det 
verkar har Region Mitt en fortsatt positiv trend under 
vinterhalvåret 2017/2018. 

Gällande antal ledarkompetenser och och antal aktivi-
tetstimmar för 2017 har Region Mitt valt att inte göra 
uppföljning då det under året inte funnits systemstöd 
för uppföljning på regionnivå.  

Ekonomi – väsentliga händelser under räkenskaps- 
året och efter dess slut 
Verksamheten har i huvudsak finansierats av ordinarie 
stöd från Region Jämtland-Härjedalen, Landstinget 
Dalarna, Region Gävleborg, Region Västernorrland och 

UPPDRAG OCH VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE

Region Västmanland samt från medlemsavgifter. De 
regionala anslagen samt medlemsintäkterna sjönk något 
under 2017. 

Projektstöd har under året erhållits från Arvsfonden för 
utvecklingsarbetet Let’s Get Out som är en satsning på 
mångkultur, ungdomar och ledarskap genom friluftsliv. 
Projektarbetet pågår i tre år. Det totala bidraget på lite 
över tre miljoner kronor kommer betalas ut i tre om-
gångar under tre år. Utöver Allmänna Arvsfonde har vi 
också fler bidragsgivare, bland annat Sundsvalls kom-
mun och samarbetspartnern Länsförsäkringar Jämtland.
 

Projekt 
Följande projekt/evenemang har Region Mitt arbetat 
med under året:
• Lilla Årefjällsloppet är ett evenemang där vi visar 

på vikten av bra samarbeten med sponsorer och 
samarbetspartners med lika värderingar. Mycket 
uppskattat av både barn, föräldrar, mor- och farför-
äldrar. Gav också lite TV-publicitet och har stärkt 
Friluftsfrämjandets varumärke såväl som våra lokala 
samarbeten. 

• Let’s Get Out tog 2017 klivet in i att bli ett treårigt 
projekt genom att Allmänna Arvsfonden beviljade 
vår projektansökan.  Detta innebär att vi kan satsa 
framåt och etablera projektet ordentligt. Vi anställ-
de i september en projektledare för detta, bosatt i 
Sundsvall. Grupper i Sundsvall och Östersund är 
uppstartade och i Borlänge har vi också några ung-
domar som är med. Vi kommer under 2018 för- 
djupa projektarbetet ytterligare och även sprida det 
till fler ort.

Samarbeten
Under året har verksamhetsutvecklaren jobbat för 
närmare samarbete på flera håll med bland annat 
Studiefrämjandet, Länsförsäkringar och kommuner. 
Samarbeten pågår också över regiongränserna och 
tillsammans med riksorganisationen för att skapa “ett 
Friluftsfrämjandet”.

Utbildningsteam
Utbildningsteam finns inom följande områden: Alpin, 
Barn/Ungdom, Långfärdsskridskor, Kajak samt MTB.

Under 2017 påbörjades på regionkontoret kartläggning 
av förskolor med avtal om Skogsmulle i förskolan inom 
Region Mitt, samt kartläggning av samarbeten mel-
lan lokalavelningar och Friluftsfrämjandtes förskolor.  
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Förberedelser gjordes också  för att under 2018 kunna 
erbjuda utbildning Skogsmulle i förskolan i regionens 
regi. 

Ledarutbildningar

• Ledarutbildning Alpint har genomförts: i Vemda-
len i januari, skidor utför intro (4 deltagare), skidor 
utför utb. 2 (7 deltagar), skidteknik (8 deltagare);  i 
Timrå i januari, snowboard och skidor utför intro 
(totalt 6 deltagare); Realgymnasiet Kungsberget i 
mars, skidor utför intro (35 deltagare) och Real- 
gymnasiet Järvsö i mars, skidor utför utb.1  
(29 deltagare).  

• Ledarutbildning Vildmarksäventyr har genomförts 
i Falun i augsti (5 deltagare) och Skogsmulle och 
skogens värld i Sundsvall (9 deltagare).

• Ledarutbildning Kajak steg 1, första delen utfördes i 
november (7 deltagare), andra delen sker 2018.

• Ledarutbildning MTB genomfördes i Falun i maj  
(9 deltagare).   

• Ledare från våra utbildningsteam Alpint och Kajak 
har deltagit i olika ledarträffar på nationell nivå. 
Ledare från utbildningsteam Barn har deltagit/är 
representerade i samordningsgrupp barn. 

Demokrati och övrigt 
Regionstyrelsen genomförde tolv styrelsemöten,  
samtliga via telefon. Därutöver har styrelsen träffats i 
samband med en gemensam konferens ihop med  
Region Östs styrelse och representanter från utbild-
ningsteamen i september samt i samband med region-
träffen sista helgen i oktober. 

Övrigt

• Regionstämman genomfördes i Hallstahammar den 
8 april 2017. 14 lokalavdelningar och 20 ombud var 
anmälda till stämman.

• Regionen deltog med ombud vid Årsstämman i 
Stockholm den 20 maj 2017 med sex ombud (av 
åtta ombudsplatser).

• Regionstyrelsen var representerad under Ledar- 
veckan i Idre vecka 27, som Region Mälardalen 
hade huvudansvar för.

• I slutet av januari erbjöd regionen en nätverksträff i 
Falun för lokalavdelningarna. Träffen blev inställd på 
grund av för få anmälda deltagare.

• Nästan 40 personer samlades dock under två dagar 
när Region Mitt hade regionträff i Sundsvall den 
28-29 oktober. Träffen varade från lunch till lunch 
under lördagen och söndagen. Efter en introduktion 
och en lunch på lördagen var det dags för worsk-
hops och aktiviteter utomhus på temat ledarskap 
och integration. Därefter vidtog ett pass med pro-
jektinformation (Let’s Get Out) och kvällen avslu-
tades med en jubileumsmiddag med prisutdelningar 
(se nedan).  Under söndagen kunde deltagarna välja 
valbara workshops om Skogsmulles framtid eller 
Samverkan i regionen – innan det var dags att av-
runda och sammanfatta träffen och alla intryck.

• Friluftsfrämjandet Region Mitt delade i oktober ut 
följande priser: Årets ledare, Årets eldsjäl/inspiratör 
och Årets lokalavdelning samt Årets hederspris. 

Årets ledare: Lars-Håkan Edberg, Sundsvall.
Årets eldsjäl/inspiratör: Olle Arvidsson, Arbrå.
Årets hederpris: Evis Engman, Falun.
Två lokalavdelningar fick dela på priset Årets  

lokalavdelning: Sundsvall och Arbrå. 

Engagerade deltagare vid regionträffen i Sundsvall i oktober.



Resultat- och balansräkning
Preliminär resultat- och balansräkning 2017 bifogas. 
Slutlig resultat- och balansräkning kommer att finnas 
tillhanda på stämman.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för 2017 kommer att finnas  
tillhanda på stämman. 

SLUTORD
 

André Axelsson
2017 har varit ett intressant år med många bra hän-
delser – kurser i fler grenar än tidigare, en bra konfe-
rens tillsammans med kursteam och styrelse både från 
region Mitt och region Öst, en lyckad höstkonferens i 
Sundsvall med många lokalavdelningar representera-
de, uppstart av en ny lokalavdelning och sist men inte 
minst så har Let’s Get Out gått igång i sitt stora for-
mat. Det ska bli spännande att se vad allt detta får för 
ringar på vattnet under 2018.

Anders Hedlund
Friluftsfrämjandet Mitt har utvecklats positivt under 
året och medlemsantalet har ökat. Särskilt glädjande är 
att våra fast anställda gör ett fantastiskt arbete tillsam-
mans som ett team. Framgångarna är deras förtjänst.

Anneli Funcke
Hej kollikok! 2017 med Friluftsfrämjandet har för 
min del gått snabbt och det har hänt en hel del. Vi har 
kommit igång med projektet Let´s Get Out , och jag 
hoppas verkligen vi lyckas där. Det har också varit en 
del möten både fysiska och telefonmöten med styrelsen 
i regionen. Jag har också förmånen att få utbilda nya 
barnledare, jag hoppas att vi kan bli fler utbildare i vår 
region. Jag ser fram emot 2018 med nya möten med 
nya människor och får utbilda ännu fler nya ledare.

Marina Larsson
Detta verksamhetsår har för mig varit inriktat på att 
hitta och stötta ungdomar både i vår egen region och i 
andra regioner. Vi har äntligen hittat en del ungdomar 
både hos oss och i Region Norr som kommer köra på 
fortsatt samarbete och gemensamt kommer vi försöka 
hitta ännu fler. Ungdomarna är alltså på gång vilket 
känns superkul, för det är ju vi som är framtiden!
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Hans Levander
Mycket har planerats under året som har gått och 
många aktiviteter startas nu upp. Detta bör leda till nya 
ledare och nya medlemmar och ett starkare Frilufts-
främjande.

Christer Olsson
2017 har varit ett år när vi tagit ett kliv framåt vad gäl-
ler Ungverksamhet och  Let’s Get Out och jag ser fram 
emot att fortsätta utveckla vårt arbete under 2018.

Jörg Bassek, ordförande
Jag riktar ett stort tack till alla ideella ledare, styrelse-
medlemmar i våra lokalavdelningar, regionstyrelsen och 
valberedningar samt våra anställda för det engagemang 
som ni har visat under det gågna året. Vår organisation 
har funnits i 125 år och det är ni som ser till att  
Friluftsfrämjandet finns kvar ytterligare 125 år! 
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Falun 2018 –

Styrelsemedlemmar

Jörg Bassek Christer Olsson           André Axelsson
      
       
       
 

      
Anneli Funcke  Anders Hedlund           Marina Larsson
       

       
       
Hans Levander     



FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MITT

E-post
regionmitt@friluftsframjandet.se

Hemsida
friluftsframjandet.se/mitt

Facebook och Instagram
 @friluftsframjandetmitt 
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