
Förslag till sammanslagning av lokalavdelningar  

Friluftsfrämjandets lokalavdelningar Jönköping och Öxnegården är två lokalavdelningar 

verksamma i Jönköpings kommun. Båda lokalavdelningar har verkat parallellt under många, 

många år och vi finner det nu lämpligt att sikta mot att bli en lokalavdelning. 

Under de senaste två åren har samarbetet stärkts betydligt mellan de två avdelningarna, 

bland annat då vid genomförande vårt gemensamma projekt inom ramen för Friluftslivets år 

2021 – Luften är fri. 

Båda styrelserna för Jönköping och Öxnegården är nu beredda att låta medlemmarna i de 

två lokalavdelningarna pröva frågan om ett samgående. 

Styrelserna konstaterar att verksamheterna i de två avdelningarna skiljer sig mycket från 

varandra.  

Jönköpings avdelningen har sin styrka i sina verksamhetsgrenar vandring, kajak, 

långfärdsskridsko, alpint och barnverksamhet. Den alpina verksamheten är i huvudsak 

förlagd till Järabacken. Verksamheterna i övrigt är inte bundna till någon specifik plats utan 

genomförs på lämpliga platser både i och utanför vår kommun.    

Öxnegårdens lokalavdelning arbetar till största del med aktiviteter i och runt friluftsgården. 

Verksamhet bedrivs i stavgång, tipspromenader, barnverksamhet, caféverksamhet och olika 

gruppverksamheter tillsammans med andra organisationer. 

Båda styrelserna kan konstatera att lokalavdelningar inte har konkurrerande verksamheter. 

Redan idag ser vi att lokalavdelningarna kompletterar varandra bra. Ett sammangående 

skulle skapa en komplett friluftsorganisation som har många strängar på sin lyra. 

Medlemsantalen är lågt räknat för närvarande 550 för Jönköping och 250 för Öxnegården. 

Förhoppningsvis skulle en sammanlagd lokalavdelning ha fler än 800 medlemmar. Detta gör 

oss starka både inom Friluftsfrämjandet som med samverkan med kommun, länsstyrelse och 

andra organisationer. 

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Jönköping respektive Friluftsfrämjandet Öxnegården 

föreslår respektive årsmöte: 

Att styrelserna för de två lokalavdelningar gemensamt utreder och föreslår, om 

enighet kan nås, hur en sammanslagning av lokalavdelningar kan ske 

Att förslaget läggs fram till extra årsmöte till respektive lokalavdelning senhösten 

2022, alternativt till kommande årsmöten 2023 för beslut.  
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