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FRILUFTSFRÄMJANDET REGION NORR KLÄDPOLICY 

Organisation 

Regionstyrelsens ansvar enligt stadgarna är att: 

- Ansvara för stöd och samordning av ledarutbildning i regionen i samarbete med 

utbildningsteam och riksorganisationen 

Inom Friluftsfrämjandet region norr har vi tre regionala utbildningsteam  

- Vit för alpint, snowboard och telemark.  

- Blå för paddling och långfärdsskridskor. 

- Grön för barn och vandringsverksamhet 

Dessa utbildningsteam representerar region norr och varumärket Friluftsfrämjandet. Behovet 

av arbetskläder ser olika ut beroende på utbildningsteamet verksamhet. Regionen fastställer 

genom detta dokument förhållningsreglerna för inköp och bruk av arbetskläder i regionen för 

kursledare. 

- För att erhålla arbetskläder från region norr ska ledaren vara fastslagen kursledare av 

regionstyrelsen på ett styrelsemöte och uppfylla de allmänna kriterierna för att ingå i 

ett utbildningsteam i Friluftsfrämjandet enligt styrdokumentet Friluftsakademin.  

Nyttjande 

Kläderna skall användas vid tillfällen när kursledaren representerar Friluftsfrämjandet vid 

utbildning eller annan likvärdig representation. Kläderna förväntas ha en livslängd på 4 år 

under normalt användande under utbildningar i regionen. För kursledare som av regionen är 

på fler uppdrag än de regionala kan i samråd med styrelsen behöva att förnya 

arbetskläderna oftare. Efter den förväntade livslängden på arbetskläderna behöver 

kursledaren inte lämna tillbaka kläderna.  

Har kursledaren inga formella uppdrag inom ramen för styrdokument Friluftsakademin ska 

ledaren lämna tillbaka arbetskläderna till regionen inom 4årsperioden. 
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Grenspecifika variationer 

De olika utbildningsteamen är i behov av ändamålsenliga kläder för utomhusbruk (jacka och 

byxa). Samt ett klädesplagg för inomhusbruk (fleece, flanellskjorta, pikétröja eller liknande). 

Behovet av vilka arbetskläder som behövs tas av styrelsen i samråd med respektive 

utbildningsteam. 

Varje utbildningsteam ansvarar för att kursledarna har en uppsättning av kursledarkläder 

märka med kursledare och Friluftsfrämjandets varumärke väl synligt. 

Inköp 

Kläderna ska köpas in från Friluftsfrämjandets webbshop http://friluftsframjandet.jetshop.se/ 

Beställningen skall göras genom regionkansliet och godkännas av regionstyrelsen innan köp. 

Finansiering 

Kläderna finansieras till 50% av regionstyrelsens budget och till 50% av utbildningsteamets 
verksamhet genom ett påslag på kursavgifter. 
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