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Styrelsen för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Borensberg avger härmed följande 

verksamhetsberättelse för år 2019 

 

1. Styrelsens sammansättning 
Ordförande  Louise Fackler Ferm 

Sekreterare  Sara Johansson 

Kassör  Therese Hjälm 

Ledamot  Andrea Tufvesson 

Ledamot  Helena Camarda 

Suppleant  Joakim Severinsson 

Suppleant  Eva Svensson 

2. Övriga Funktionärer 
Revisor  Maud Häggberg 

Suppleant  Katarina Gardell 

Revisor  Eva Eriksson 

Suppleant  Hans Schwerdt 

Valberedning  Markus Gjerde och Susanna Broström 

3. Kontaktpersoner 
Gruppsamordnare Helena Camarda 

Fjäll   Helena Camarda 

Vandring  Helena Camarda 

Medlemsblad  Louise Fackler Ferm 

Hemsida  Joakim Severinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Grupper 2019 
 

Skogsknytte födda 2016 

Ledare: Angelica 

Skogsknytte födda 2015 

Ledare: Andrèa och Isabelle  

Skogsmulle födda 2014 

Ledare: Frida, Åsa, Katrin och Karin 

Skogsmulle födda 2013 

Ledare: Staffan och Kristin 

Skogsmulle födda 2012 VT-19 

Ledare: Johan och Joakim 

Familjemulle i Normlösa, blandade åldrar 

Ledare: Anders och Margareta 

Skogsströvarna födda 2012 HT-19 

Ledare: Per och Tobias 

Skogsströvarna Födda 2010-2011 

Ledare: Karin, Lisa och Susanne 

Frilufsare födda 2009 VT-19 (Vilande HT-19) 

Ledare: Helena och Johan, Camilla och Nicola 

Frilufsare födda 2008 

Ledare: Marie och Malin 

Frilufsare födda 2005-2007 

Ledare: Rickard, Hans och Marcus  

Tjejgruppen 

Ledare: Eva och Kit 

Äventyrliga familjen 

Ledare: Helena  

Kajakgrupp 

Ledare: Susanna och Mattias  

Fjällgruppen 

Ledare: Helena 

Naturparkour 

Ledare: Pontus, Rianne och Oskar 

Vuxenaktiviteter 

Ledare: Mattias och Susanna  

 

 

 

 

 

5. Medlemmar 

     Den 31/12 2019 hade vi 318 st betalande medlemmar (2018:317st) (2017:223) 

     (2016 219st) (2015: 131 st) (2014: 112st) (2013: 109 st) (2012: 106 st) 

     Föreningens medlemmar fortsätter att öka 



6. Ledare och utbildningar 

 
Ledarinsatser Under år 2019 har 30 st ledare (2018 28st) (2017:21st 2016:15st      

2015:12st) deltagit i verksamheten och lagt ner många timmar av ideellt arbete, vilket 

gjort att vi kunnat fullfölja målet att bedriva verksamhet året om. 

 

Vi höll Isvaksutbildning för barn på Dansäterskolan, det var Mia Vidlund som höll i 

utbildning. 

 

Utbildning Under 2019 har 6 medlemmar utbildat sig till ledare inom Mulle och hans 

värld, Vildmarksäventyr, Kajak, Anpassat ledarskap samt Nedsläckt hus. Tre ledare 

åkte på fortbildning Utblick på Isaberg 

 

 

7. Möten och utåtriktat arbete 

 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under år 2019 

 

Årsmötet genomfördes den 9 mars 

 

Medlemsblad har framställts och delats ut under året 

 

Föreningen har en hemsida. Vår verksamhet presenteras på ett trevligt sätt med 

många kontaktvägar in i föreningen. 2st Facebookgrupper finns en öppen som är till 

för våra medlemmar och en stängd som endast är till för oss ledare/styrelsen. Vi har 

även en Facebook sida som presenterar föreningen samt ett Instagramkonto som 

löpande uppdateras. 

 

Vid årsskiftet hade den öppna gruppen 325 följare (2018: 275) (2017: 227) (2016:164 

st 2015:107st) I den stängda är det 34 medlemmar.(2018:28st  (2017:30) 

Vi har även ett Instagramkonto med 272 st följare (2018 164 st) följare 

 

Som tidigare år deltog föreningen på Borensbergsdagen i Maj 

 

Året avslutades med Tomtevandring som var öppen för alla. Cirka 200 personer kom. 

2018 var det ca 100 som kom 

8. Lokaler och Utrustning 

 
Vårt material tex långfärdsskridskor, kikare och tält samt gamla dokument förvaras i ett 

låst förråd i Gamla Berga hem, Skolgatan 22. Helena Camarda och Louise Fackler 

Ferm har varsin nyckel till lokalen. Vi har köpt in en ny kikare som finns att låna hos 

Helena. 

Kanadensare, flytvästar och vagn förvaras och hyrs ut av vandrarhemmet Glasbruket. 

Vi tackar Vandrarhemmet för ett gott samarbete.  



 

Avdelningen har en friluftsplats vid Stigsjön med ett vindskydd som sköts och 

underhålls av föreningen. Samt en Naturparkourbana vid TGOK´s klubbstuga 

Trädgårdstorp. 

 

9. Övriga aktiviteter 

 
Vi har haft två ledarträffar en på våren och en på hösten som anordnades ihop med 

styrelsen och våra ledare. Där fick deltagarna lära sig mer om matlagning, vandring 

och säkerhet, ledarskap med människor med funktionshinder m.m. Årets julklapp 

delades ut som denna gång var en svampkniv 

 

Vi hade en påskvandring vid Stigsjölägret där det var äggjakt och tipspromenad.  

 

Vi har under året ordnat med flera olika sorters aktiviteter. Barngrupper och 

vuxengrupper, kajakgruppen är ute och upptäcker skog, sjö och mark.  

 

Parkourgruppen har varit ute och visat upp sin verksamhet bla hos andra 

lokalavdelningar. 

 

Vi har haft en friluftsfrämjardag i maj som var öppen för allmänheten där våra grupper 

fick visa upp vad de hade gjort under året. 

 

Vi har genomfört en Hitta vilse utbildning tillsammans med civilförsvarsförbundet. där 

vi bjöd andra lokalavdelningar att deltaga med mot en kostnad. 

       

 

 

 

 

 

 

Viljeinriktning för 2020 
 

Förslag från styrelsen: 

 

Bibehålla och ev utöka Föreningens aktivitet på webben (hemsida, Instagram och 

Facebook) 

 

Bibehålla vår uthyrning av föreningens utrustning 

 

Bibehålla den positiva utvecklingen av våra barngrupper, vi vill även öka aktiviteter för 

vuxna och ungdomar 



 

Fortsätta få våra ledare att vara engagerade. 

 

Bibehålla kontakt med andra föreningar för att på detta sätt kunna erbjuda medlemmar 

flera kvalitativa aktiviteter. 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

      


