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FRILUFTSFRÄMJANDET LOKALAVDELNING VÄSTERÅS 

2020-11-07 

Äventyret är nära 

– verksamhetsplan 2021  

På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar 

Friluftsfrämjandet roliga, trygga och lärorika äventyr. Med över 100 000 

medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 500 förskolor 

och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandets Sveriges största 

friluftsorganisation. 

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt 

för naturen. Sedan 1892 år har vi värnat allemansrätten och främjat friluftslivet. 

Låt äventyret börja. 
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Förord / nulägesanalys 

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen 

drabbade vårt samhälle fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för 

stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek. 

Friluftsliv var populärt redan före covid-19, och är det än mer nu. För oss 

innebär det mycket stor efterfrågan på vår verksamhet. En efterfrågan som vi 

bara kan möta om vi blir fler ledare. Det är därför som Friluftsfrämjandet 2021– 

särskilt prioriterar att arbeta för många, bra och engagerade ledare. 

2020 var ett viktigt år för nysatsningen på Skogsmulle: de första nya böckerna 

släpptes, samt olika former av verksamhetsmaterial och profilprodukter. 2021 

fortsätter Skogsmulle sin resa, med ytterligare nya berättelser och mer material.  

2021 är av regeringen och riksdagen utsett till Friluftslivets år. 

Friluftsfrämjandet kommer självklart vara en del av detta, genom att vi deltar i 

de olika nationella arbetsgrupperna och sprider information om Friluftslivets år 

inom vår organisation. 

Vi är en organisation i medvind. Den främsta anledningen till att varumärket 

Friluftsfrämjandet är starkt är att vår organisation sedan 1892 har genomfört 

roliga, trygga och lärorika aktiviteter, skapade av ledare som är kompetenta 

inom både ledarskap och friluftsteknik. Det är engagemanget och kompetensen 

hos våra ledare, bredden på vår verksamhet och kvaliteten i våra äventyr som är 

våra unika styrkor. 

Jan Sjöblom   

Ordförande   
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1. Övergripande 

1.1 Sammanfattning och styrdokument 

Vi tacklar några av vår tids största samhällsutmaningar. Vi möter dessa 

utmaningar genom vår ideella kraft. Vi inspirerar, leder och stöttar varandra till 

ett friluftsliv för alla. Vi verkar för fler ledare, fler aktiviteter, fler medlemmar, 

vilket leder till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Det är så vi 

bidrar till ett ännu bättre samhälle. 

Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi 2022 

samt är skapad tillsammans med lokalavdelningens budget för 2021. 

Denna verksamhetsplan följer den mall som Friluftsfrämjandet Riks har tagit 

fram som förslag till riksorganisationen, regionerna och lokalavdelningarna. 

Syftet med en gemensam mall är att vidareutveckla vår gemensamma struktur, 

våra gemensamma strategiska prioriteringar och vårt gemensamma arbete för 

att uppnå vårt mål: ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen genom 

roliga, trygga och lärorika friluftsäventyr. 

1.2 Prioriteringar 2021 

2021– arbetar Friluftsfrämjandet med två särskilda prioriteringar: 

a. Många, bra och engagerade ledare (och kursledare). Prioriteringen 

kommer ur insikten att för att göra ett ännu större intryck på samhället så 

behöver vi växa, och för att växa behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och 

fler ledare blir vi genom att behålla de ledare som vi har, återuppväcka 

vilande ledare, samt rekrytera nya ledare. 

b. Mer utomhuspedagogik i förskola och skola. Bland friluftsmålen, som är 

beslutade av riksdagen, har målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” en negativ 

utveckling. Det är alarmerande, eftersom skolan har en unik möjlighet att 

nå alla barn. Friluftsfrämjandet har goda möjligheter att bidra till att vända 

denna negativa utveckling, genom våra program Skogshjältarna, 

Skogsmulle i förskolan samt vårt dotterbolag I Ur och skur. Västerås stad 

har valt att som princip inte samarbeta med föreningar och därför finns 

denna verksamhet i mycket begränsad upplaga på ett fåtal privata förskolor. 
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1.3 Effektmål 2021 

2021 kommer i mycket stor utsträckning att präglas av arbetet att fortsatt 

kraftsamla för verkställande av strategi 2022 och fortsatt strävan mot ”ett 

Friluftsfrämjandet”, genom verkan mot vårt ändamål, uttryckt i 

följande övergripande mål: 

• 1517 medlemmar (+0%) 

• 77 ledare/ledarkompetenser (+26%) 

Lokalavdelning Västerås vill 2021 särskilt fokusera på följande grupper av 

(potentiella) medlemmar: 

• Befintliga medlemmar 

• Barn/ungdom 

• Nya svenskar 

För att fokusera på dessa grupper och nå medlemsmålet ska Lokalavdelning 

Västerås genomföra följande aktiviteter: 

• Vandringar 

• Långfärdsskridskor 

• Barngrupper 

• Sunda barn, samarbete med studiefrämjandet 

1.4 Hållbart friluftsliv 

Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som 

är välkomnande, anpassade och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom 

ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att maximera organisationens positiva och 

minimera organisationens negativa inverkan på ekosystemen och klimatet, 

samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra verksamheter. 

Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra 

lokalavdelningar. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det ideella 

engagemanget. Vi bedriver även verksamhet inom förskola och skolan samt 

säljer produkter. Vår ekonomi ska vara stark, som grund för att växa som 

organisation. 
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Vi verkar i linje med de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God 

hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, 

#13 Bekämpa klimatförändringarna, och #15 Ekosystem och biologisk 

mångfald. 

Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Västerås bidrar till förverkligandet av 

Sveriges nationella mål för friluftspolitiken. Syftet är att stödja människors 

möjligheter att vara i naturen och utöva friluftsliv, med allemansrätten som 

grund. Riksdagen har satt upp 10 mål för friluftspolitiken: 

1. Tillgänglig natur för alla. 

2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet. 

3. Allemansrätten – värna och sprida kunskap. 

4. Tillgång till natur för friluftsliv. 

5. Attraktiv tätortsnära natur. 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet. 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan. 

9. Friluftsliv ger god folkhälsa. 

10. God kunskap om friluftslivet.  

2. Äventyr – vår verksamhet 

Friluftsfrämjandet Västerås Lokalavdelning bedriver verksamhet inom följande 

grenar: 

• Långfärdsskridskor  

• Kajak  

• Kanadensare  

• Knopp 

• Knytte 

• Mulle 

• Strövare 

• Äventyrliga familjen  

• Mountainbike 

• Vandring (lågland) 

• Bytesmarknad 

• Övriga varierande aktiviteter 

 

2.1 Nulägesanalys och prioriteringar 
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Det gångna året har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska 

kunna bedrivas på ett tryggt och säkert sätt utifrån covid-19. Verksamheten 

påverkades också av den snö- och isfattiga vintern.  

Vi ser dock att det går bra för våra största verksamhetsgrenar. Efterfrågan är 

stor på vår verksamhet inom Skogsmulle och skogens värld, och 

Vildmarksäventyr. Vi ser också att mountainbike, vandring och kajak kommer 

starkt. 

2.2 Trygga och säkra äventyr 

Att Friluftsfrämjandets äventyr är trygga och säkra är en viktig grundbult i 

Friluftsfrämjandet. Att vi löpande jobbar med att utbilda, fortbilda och 

säkerställa våra ledares kompetens och förutsättningar för att leda äventyr är 

utav största vikt. Det är också viktigt att vi inför våra äventyr jobbar med att 

förebygga säkerheten kring äventyren där ett sätt är att jobba med 

säkerhetsplaner. Det är också en självklarhet att alla som möter barn och unga i 

våra verksamhetsgrenar ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.  

2.3 Kajak 

I Västerås har vi utbildning i bassäng för nybörjare, kvällspaddlingar, dagsturer 

och övernattningsturer.  

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Behålla kvällspaddlingar, dagsturer och övernattningsturer i nuvarande 

omfattning 

• Genomföra nybörjarkurs i kajak 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Utvecklingsaktivitet vintertid för att behålla ledare 

• Utveckla samarbete med närliggande lokalavdelningar 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Jan Sjöblom. 

2.4 Kanadensare 

I Västerås har vi kanadensaraktivitet i form av teknikkvällar och enstaka turer.  
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Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Genomföra 2 dagsturer 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Arbeta fram en säkerhetsplan 

• Se över förvaring och skötsel av kanoterna 

• Ta fram en lista på ett antal relevanta iläggningsplatser 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Johan Sagström. 

2.5 Långfärdsskridsko 

I Västerås håller vi nu på att starta igång Långfärdsskridskor.  

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Genomföra 2 - 4 organiserade turer 

• Erbjuda turer i samarbete med Friluftsfrämjandet Kungsör 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Slutföra utbildning och praktik av 4 nya ledare som påbörjat utbildning 

• Färdigställa säkerhetsplan 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: André Axelsson. 

2.6 Mountainbike 

Vi bedömer att flera deltagare kommer och cyklar med oss under nästa år. Vi 

kommer inte ha möjlighet att ta med “prova på” deltagare som ej är 

medlemmar. Vi behöver vara flera utbildade ledare för att kunna driva 

verksamheten. Vi skulle behöva utbilda minst en ledare som kan leda lila grupp. 

Det skulle vara bra för verksamheten om vi kan rekrytera flera kvinnliga 

hjälpledare som på sikt kan gå ledarutbildning. 

 

Ambitionen är att cykla under vinterhalvåret med 3 grupper. Den officiella 

säsongen med alla ledare och grupper kör vi igång någon gång i slutet av April, 

grön grupp några veckor senare. Tyngdpunkten i verksamheten kommer ligga 
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på tisdagar med grön grupp och onsdagar övriga grupper. Grön grupp håller till 

i Lundaskogen/Badelundaåsen medans övriga grupper varierar mellan flera 

olika områden enligt ett speciellt utarbetat schema. Helgturer och övriga turer 

mitt i veckan kommer att arrangeras. 

Om någon/några ledare vill gå en kompletterande ledarutbildning välkomnar vi 

detta. Vi kommer under säsongen planera in minst en ledarcykling samt två 

ledarmöten. 

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Utbilda fler ledare, framförallt för att leda lila grupp 

• Rekrytera fler kvinnliga ledare 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Cykla vinterhalvåret med tre grupper 

• Ledarcykling 

• Minst 2 ledarmöten 

• Deltaga på dialogmöten med 

kommun/markägare/länsstyrelse/region/andra ideella/kommersiella 

aktörer. Tätt samarbete med VCK. Friluftsfrämjandet kommer att stötta 

VCK i deras arbete med att underhålla MTB leder på Rocklunda/Rönnby 

området när behov finns 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Johan Melin. 

2.7 Barnmountainbike 

Barn-MTB startades under hösten 2020 då intresset för MTB har ökat stadigt 

under många år. MTB är även en aktivitet där en familj på ett enkelt, snabbt och 

smidigt sätt kan umgås tillsammans samt att få barnen att komma ut i naturen.  

I Västerås har vi förhoppning om att årets grupp vill fortsätta att utvecklas till 

nästa nivå där vi kan öka farten en aning och även köra i de skogarna som den 

ordinarie MTB verksamheten nyttjar.  

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Fortsätta med nuvarande barngrupp 

• Starta upp ytterligare 1 grupp under hösten 2021 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 
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• Rekrytera ledare för att starta upp en grupp till 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Jessica Engman och William Ibrahim. 

2.8 Skogsmulle och skogens värld 

I Västerås har vi för närvarande verksamhet inom Skogsknopp, Skogsknytte, 

Skogsmulle och Familjemulle. Grupperna ses på olika ställen i Västerås, bland 

annat Mälarparken, Rönnbyskogen och Björnön. 

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Starta Funkismulle 

• Utbilda 3-4 nya ledare 

• Nå ut till familjer med utrikesfödda föräldrar 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Medverka i projektet “Sunda barn” tillsammans med Studiefrämjandet 

• Barnfestivalen på våren 

• Familjedag på hösten 

• Fortsatta inspirationsträffar för barnledare, minst 1 gång/år 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Maria Sagström. 

2.9 Vandring (lågland) 

Vandringssektionen för Västerås lokalavdelning har ”Återuppstått” under 

hösten 2020. Den kommer vara starkt lustbaserad och fokusera på ledarnas 

möjligheter och ambition. Vi behöver bygga från grunden, och inte minst 

utbildningsinsatser för ledarna betraktas som viktiga. 

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Öka synligheten för vandringar på Facebook 

• Skapa rutiner kring att driva vandringssektionen 

• Genomföra vandringar ca varannan vecka 

• Genomföra temavandringar som; ”pannlampevandring”, leder som 

Bruksleden, kultur och naturupplevelser 

• Utbilda ledare 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 
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• Utföra ledarvandringar för utbyte av idéer 

• Utföra prova på vandringar 

• Utbilda ledare till att använda Äventyrshanteraren 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Håkan Wintzell. 

2.10 Vildmarksäventyr 

”Vildmarksäventyr” är Friluftsfrämjandets verksamhet för barn, ungdomar 

och unga vuxna: Strövare (7–8 år), Frilufsarna (9–13 år cirka), TVM 

Äventyrsgrupper (cirka 14–25 år) och Äventyrliga familjen.  

I Västerås har vi en Strövargrupp för barn födda 2013. 

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Starta en Strövargrupp i Sala 

• Ny Strövargrupp i Västerås 

• Utbilda 2-3 nya ledare 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Säkerhetsplan 

• Inspirationsträffar för ledare 

• Se över material för grupperna (såg, yxa m.m.) 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Elina Nordberg. 

2.11 Bytesmarknad 

I Västerås har vi under en helg (3 dagar) på hösten en stor bytesmarknad för 

medlemmar och allmänheten 

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Under en helg på hösten genomföra bytesmarknaden 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Marknadsföra för att få flera besökare 

• Öka antalet inlämnade varor 

• Fördela ansvarsroller med namngivna ”arbetsledare” 
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• Starta en kommitté med uppgift att planera bytesmarknaden i god tid  

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: André Axelsson. 

2.12 Övriga friluftsgrenar 

I Västerås genomför vi några övriga varierande aktiviteter.  

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Genomföra 2 - 3 övriga varierande aktiviteter 

 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är: 

• Genomföra ett urval av följande aktiviteter: Skidresa, Gourmetmiddag, 

Grottkrypning, Bäversafari eller någon annan aktivitet 

 

Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Styrelsen. 
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3. Förskolor och skolor 

Friluftsfrämjandet vill, från och med 2021, utforma vårt erbjudande till 

förskolan och lågstadiet som ett erbjudande i tre nivåer. Guldnivån innebär att 

vara en licensierad I Ur och skur-förskola eller -skola. Silvernivån är 

Skogshjältarna och Skogsmulle i förskolan och bronsnivån är enklare material 

för att komma igång med utomhuspedagogik. Strategin är att genom 

bronsnivån nå många förskolor och skolor, som sedan inspireras att ta steget 

vidare till silver- och guldnivå. 

3.1 Lokalavdelningens arbete med förskolor och skolor  

Inom det geografiska området för Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Västerås 

är Friluftsfrämjandet aktivt i följande förskolor och skolor (inkl. I Ur och Skur, 

Skogsmulle i förskolan, Skogshjältarna): I Västerås: Lilla Academia Trädskolan 

Skälby Skogsmulle. Boken Haga I Ur och Skur. I Sala: Bråsta backe I Ur och 

Skur, Lilla Academia Bråstaborg Skogsmulle. 

Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Västerås ska under 2021 främja samarbetet 

med dessa förskolor och skolor genom att: 

• Knyta nya kontakter med förskolorna och skolorna 

• Bjuda in på ledar- och inspirationsträffar 

 

Ansvarig för samarbetet med Friluftsfrämjandet i förskolan och skolan 2021 är: 

Jessica Engman.  
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4. Friluftsakademin – vår utbildningsorganisation 

4.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

2021– arbetar Friluftsfrämjandet med många, bra och engagerade ledare (och 

kursledare) som särskild prioritering. Prioriteringen kommer ur insikten att för 

att göra ett ännu större intryck på samhället så behöver vi växa, och för att växa 

behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och fler ledare blir vi genom att behålla 

de ledare som vi har, återuppväcka vilande ledare, samt rekrytera nya ledare. 

I vår lokalavdelning är vi bra på att erbjuda nybörjaraktiviteter och förmåner för 

våra ledare, medan vi har svårare att ge våra ledare utmaningar och behålla 

ledare på en högre nivå.  

 

4.2 Lokalavdelningens ledare  

I dagsläget har lokalavdelningen 61 ledare vilka varje år gör viktiga insatser 

genom att skapa verksamhet. Målet för 2021 är att öka till 77 ledare. 

Lokalavdelningens mål för antal ledare 2021 är 

Verksamhetsgren Antal ledare 2021 Varav nya 2021 

Kajak 10 2 

Kanadensare 1 0 

Långfärdsskridsko 5 4 

Mountainbike 20 3 

Barnmountainbike 2 0 

Skogsmulle och skogens värld 22 3 

Vildmarksäventyr 8 4 

Vandring (lågland) 7 0 

Övrigt 2 0 
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För att våra ledare ska fortsätta att trivas i rollen och för att rekrytera ytterligare 

ledare ska lokalavdelningen:  

• Rekrytering genom uppsökande verksamhet 

• Vara generösa med att erbjuda och bekosta ledarutbildning 

• Grenträffar för att ge inspiration 

• Tydliggöra vad vi erbjuder våra ledare för förmåner 

• Bjuda in ledare till gemensamma grenöverskridande aktiviteter 

 

4.3 Fortbildningar 

Inom Friluftsakademin skiljer vi på utbildning och fortbildning. Utbildning är 

när vi utbildar nya ledare utifrån en gemensam utbildningsplan. Med 

fortbildning åsyftar vi aktiviteter som har till syfte att utveckla våra ledare men 

som inte har någon gemensam utbildningsplan. Fortbildningarna är ett bra sätt 

för våra ledare att utveckla sig i rollen, hålla sina kunskaper och färdigheter 

aktuella och skapa utrymma för reflektion.  

2021 ska lokalavdelningens ledare erbjudas deltagande i följande 

fortbildningar: 

• Första hjälpen 

• Utblick 2021 

• Våryran 

• Vidareutbildning i respektive grenar 

 

4.4 Ledarregister 

Lokalavdelningen ska säkerställa att ledarmarkeringarna i medlemsregistret är 

aktuella, och i linje med styrdokument Friluftsakademin.   
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5. Opinionsbildning och påverkan 

5.1 Prioriteringar 

Friluftsfrämjandet arbetar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi 

gör det genom att: 

• erbjuda verksamhet som är välkomnande, anpassad och trygg för alla, 

• planera vår verksamhet så att den har minimal inverkan på miljön och 

klimatet, 

• delta i samhällsdialogen för bra friluftsmiljöer, mer tätortsnära natur och 

för allemansrätten, 

• samarbeta med likasinnade organisationer, och 

• vara en demokratisk organisation som bygger på ideellt engagemang. 

• För Västerås Lokalavdelning innebär det att planera för samåkning där så 

är möjligt och att framföra våra åsikter i planärenden för Västerås Stad eller 

andra myndighetsaktörer. 



 
 
 

 17 Public 

6. Skogsmulle® 

6.1 Nulägesanalys 

2020 lanserades nysatsningen på Skogsmulle, och ett gäng produkter 

presenterades: berättelsen Skogsmulle och röda fjädern, Skogsmulles pysselbok, 

Skogsmulles handbok – en varumärkesmanual, Skogsmulle och skogens värld – 

terminsplanering, berättelsen Skogsmulle och plastutmaningen, illustrationer 

av de tre vännerna, samt ett flertal profilprodukter.  

6.2 Prioriteringar 

2021 försätter Skogsmulles resa, genom att en berättelse om Skogsmulle och 

allemansrätten vid vattnet skapas och presenteras under våren. Och genom att 

tre metodmaterial produceras. Till hösten 2021 är planen att ge ut ytterligare en 

berättelse, så att tempot en ny berättelse i halvåret upprätthålls. 

Det blir även viktigt att 2021 arbeta med Skogsmulles handbok – en 

varumärkesmanual i vår lokalavdelning.  
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7. Kommunikation 

7.1 Nulägesanalys 

Målen med Friluftsfrämjandets arbete med kommunikation är att stötta vår 

utveckling, samt bevara varumärkena Friluftsfrämjandet och Skogsmulle 

mycket starka. Kommunikationsstrategin är att kommunicera 

Friluftsfrämjandets unika styrkor (engagemanget och kompetensen hos våra 

ledare, bredden på vår verksamhet samt kvaliteten i våra äventyr/aktiviteter till 

målgruppen (friluftsintresserad allmänhet) i syfte att uppmuntra målgruppen 

att 1) bli medlem (eller fortsätta vara medlem), samt 2) anmäla sig till 

äventyr/aktiviteter, och därmed 3) uppleva Friluftsfrämjandets unika styrkor, 

vilket i sin tur möjliggör syftet: folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, 

genom friluftsliv. 

7.2 Prioriteringar 

För att stötta organisationens utveckling ska lokalavdelningen: 

• säkerställa att lokalavdelningens alla äventyr/aktiviteter publiceras på 

Friluftsfrämjandets webbplats (i den s.k. Äventyrshanteraren), samt att 

informationen är tydlig och inbjudande för potentiella medlemmar. 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika 

äventyr/aktiviteter sprids till medlemmar och potentiella medlemmar 

(friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom mail, nyhetsbrev, sociala 

medier och lokalmedia. Starta en instagramsida. 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningen på Friluftsfrämjandets 

webbplats är komplett och uppdaterad,  

• säkerställa att lokalavdelningen inom ett fåtal dagar svarar på mail från 

målgruppen. 

• uppmuntra alla ledare att använda ett blått profilplagg i samband med att 

de leder äventyr/aktiviteter. 

• säkerställa att ledarna är varma, öppna och välkomnande mot målgruppen, 

samt strävar efter att äventyr/aktiviteter ska vara roliga, trygga och lärorika, 

för alla deltagare. 

• delta i riksorganisationens kampanj ”Bli ledare”, genom att informera 

riksorganisationen om inom vilka grenar lokalavdelningen aktivt söker fler 

ledare, samt genom att direkt kontakta och inom kort träffa samtliga 

intresseanmälningar.  

• delta i riksorganisationens kampanj ”Bli medlem” genom att sprida 

kampanjmaterialet.  
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• kontakta lokalmedia i samband med intressant verksamhet för att fråga om 

de är intresserade att göra ett reportage. 

• delta på något lokalt event årligen (t.ex. marknadsdagar eller en 

föreningarnas dag), i syfte att träffa potentiella medlemmar.  
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8. Organisation 

8.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

Vår lokalavdelning mår generellt mycket bra, men det finns självklart även 

utmaningar. Det är viktigt att fortsätta vårda våra medlemmar, bl.a. genom 

vidareutbildning av ledare och kursledare. Det är även viktigt att fortsätta ligga i 

framkant inom digitaliseringen. 

För att göra arbetet i våra lokalavdelningar roligare, effektivare och mer 

inkluderande sjösätts 2021 satsningen ”Det organisatoriska ledarskapet” som 

genom information och utbildning syftar till att underlätta arbetet i 

lokalavdelningarnas styrelser. 

8.2) Årsmöte 

Årsmötet ska hållas digitalt den 15 mars. 
 

8.3) Styrelsen 

Styrelsen ska strategiskt leda, driva och utveckla lokalavdelningen. Styrelsen 

skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar. Styrelsen genomför 

möten 7-8 gånger under året. Under året genomförs även ett till två 

strategimöten.  

För att göra arbetet i styrelsen ännu roligare, effektivare och mer inkluderande 

ska styrelsen under året genomföra följande aktiviteter: 

• Styrelsehelg 

• Avtackning av styrelseledamot som slutat 

Prioriterade områden för styrelsen 2021 är: 

• Se över vår stuga i Vinterviken och ta beslut om vilken upprustning som 

bör ske 

• Se över ett bokningssystem för uthyrning/utlåning av bl.a. kajaker och 

kanadensare 

Styrelsen ska dessutom utse (utöver de poster som utses av årsmötet) 

grenansvariga, ansvarig för ledare (inkl. rekrytering, utbildning, vård och 

ledarmarkering), ansvarig för trygghet (inkl. säkerhetsplaner och utdrag ut 

belastningsregister), ansvarig för samhällsdialog, samt nominera till olika 

regionala uppdrag (exempelvis kursledare). 
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8.3 Valberedningen 

Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av 

lokalavdelningen, främst genom ansvaret att föreslå ledamöter till styrelsen 

samt revisorer. Valberedning bör bestå av minst 2 personer. 

8.5 Styrdokument 

Friluftsfrämjandet styrs utifrån stadgan samt följande styrdokument: 

• Uppförandekod 

• Blå boken 

• Styrdokument Friluftsakademin 

• Alkoholpolicy 

• Styrdokument för hantering av jäv och oberoende 

• Styrdokument Begränsat utdrag ur belastningsregistret 

• Styrdokument Finansiering 

• Styrelsens arbetsordning 

• Styrdokument Minskad inverkad på ekosystem och klimat 

8.7 Friluftslivets år 2021 

2021 är, enligt beslut av regeringen och riksdagen, Friluftslivets år i Sverige. 

Friluftslivets år finansieras av regeringen/riksdagen genom Naturvårdsverket, 

och samordnas av Svenskt Friluftsliv. Friluftsfrämjandet ska erbjuda 

Friluftslivets år sitt fulla engagemang, eftersom projektet har stora 

synergieffekter med Friluftsfrämjandets uppdrag: ”folkhälsa, livsglädje och 

respekt för naturen, genom friluftsliv”.  

Lokalavdelningen ska engagera sig i Friluftslivets år genom att 

• Utnyttja Friluftslivets år för att synliggöra våra satsningar 

• Familjedagen 
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9. Ekonomi och finansiering 

9.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

I Västerås är den största inkomstkällan medlemsavgifter, deltagaravgifter och 

vinst från bytesmarknaden. Vi har som mål att deltagaravgifterna ska täcka dom 

direkta kostnaderna för våra aktiviteter. 

Under 2021 kommer vi att sträva efter att behålla våra intäkter och nå en 

omsättningsnivå på ca 200,000 kronor. Det kommer vi att göra genom att 

behålla antalet medlemmar, ta ut skäliga deltagaravgifter och genomföra 

bytesmarknaden med god vinst. Vi kommer att använda vår ekonomiska kraft 

(samt vid behov tillsammans med det egna kapitalet) för att investera i 

ledarutbildningar, ledarvård, profilkläder till ledare och för verksamheten 

nödvändig utrustning. Vår ekonomiska situation beskrivs i vår budget.  
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10. Externa forum 

Friluftsfrämjandet lokalavdelning Västerås framför våra åsikter i planärenden 
för Västerås Stad eller andra myndighetsaktörer. Representant från 
Friluftsfrämjandet lokalavdelning Västerås delar i kommunens planering och 
utveckling an mountainbikeområden och leder. 


