Bild: Sören Boström | 2020 års styrelse hos Friluftsfrämjandet i Finspång, stående från vänster Gunni Nilsson, Gunnel
Gustavsson, Jens Rinman, Mikael Strand och Nils-Olof Persson. Sittande från vänster Jan-Erik Fors och Torbjörn
Falkerby. Saknas gör Åke Kinnander

Friluftsfrämjandet i Finspång växer
FINSPÅNG Antalet medlemmar ökar och ekonomin är stabil.
Sören Boström FÖ
16:00 | 2020-03-14
Friluftsfrämjandet i Finspång, med högsätet i Lunddalen, mår bra. Åtminstone om man utgår från vad som
framkom vid årsmötet nyligen.
– Vi har fortsatt ökat antalet medlemmar även under fjolåret och vi är nu cirka 310, berättade Jens Rinman
som omvaldes som ordförande.
– Och ekonomin ser stabil ut i föreningen, liksom det ökade aktivitetsutbudet, så jag vill nog påstå att vi har
ett bra läge i vår förening, efter 78:e verksamhetsåret i fjol.

BILD: Sören Boström | Några av deltagarna vid årsmötet hos Friluftsfrämjandet i Finspång.

Om man kollar i verksamhetsberättelsen för 2019, slås man av att föreningen noterat hela 184 utnyttjanden
av Lunddalen.
– Och det är en siffra som jag är mycket nöjd med, säger Jens Rinman. Det är med andra ord många som
nyttjar vår anläggning här i Lunddalen, både via våra egna aktiviteter, medlemmar och via anställda i
företag, som vi är samarbetspartners med.
– Dessutom, tillägger Jens Rinman, ser vi i fjol att intresset från skolorna att utnyttja Lunddalen ökar.

BILD: Sören Boström | Johan Skullman gästade Friluftsfrämjandets årsmöte och berättade bland annat om sin utveckling av utrustning, som man
kan ha nytta av ute i terrängen.

Hur negativt är det för föreningen att vintern uteblev i år?
– Det är förstås väldigt tråkigt, eftersom vi under normala vintrar kan erbjuda både skridskoåkning på sjön
Bleken och snöaktiviteter för stora och små.
– Men trots frånvaron av snö och is, har vi ändå haft en hel del besökare under de öppna söndagar som vi
anordnat i vinter. Många har kommit hit för att ta en våffla och grilla korv vid uteplatsen.

BILD: Sören Boström | Här en bild från förra sommarens pensionärsutflykter varje onsdag till Lunddalen.

Styrelsen omvaldes i sin helhet, enligt följande:
Ordförande Jens Rinman, kassör Gunnel Gustavsson, sekreterare Åke Kinnander, ledamöter Gunni
Nilsson, Torbjörn Falkerby, Mikael Strand och Jan-Erik Fors.

Friluftsfrämjandet i Finspång
ALLA MEDLEMMAR KALLAS TILL ÅRSMÖTE 2020
i Lunddalen tisdag den 10 mars kl. 19.00
Under kvällen kommer vi att hålla sedvanliga årsmötesförhandlingar (agenda enligt nästa sida).
Avslutningsvis kommer vi att besökas av Johan Skullman som berättar och visar bilder under
rubriken ”Mitt liv i vildmarken”.
Årets medlemsresa kommer att äga rum i augusti. Temat att besöka en intressant ö har vi som
målsättning att fortsätta med. Alla intresserade är välkomna att delta! Förslaget presenteras i
samband med mötet.
Ta gärna med personer nyfikna på Friluftsfrämjandet och vår verksamhet.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Välkommen - Styrelsen

_________________________________________________________________

Mitt liv i vildmarken

Johan Skullman, östgöte - Tidigare officer i 30 år vid
försvarsmakten, bl.a. som utvecklingschef för svenska soldaters
personliga utrustning. Numera håller Johan föreläsningar och
friluftsutbildningar men är också produktutvecklingsrådgivare
och testansvarig åt kända företag som Hestra, Aclima, Morakniv
och tidigare även för bl.a. Fjällräven och Primus. 2016 blev Johan
utsedd till årets friluftspersonlighet i Sverige. För bara ett år
sedan startade han det nya varumärket Garphyttans
Bruksprodukter – För livet på landsbygden i arbete o på fritid.

Johan invid Roald Amundsen i Ny-Ålesund
Till minne av luftskeppet Norge och dess färd över Nordpolen 1926

Få personer kan matcha den kunskap och erfarenhet av vildmarks/friluftsliv som Johan
har. Kom och ta del av hans erfarenheter när det gäller friluftsliv, i såväl extrema miljöer
som i skog och mark här hemmavid.

