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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Ännu ett år är till ända och vi i styrelsen har knutit ihop säcken för 2021. Just nu i skrivande
stund så känns det som om att vi går åt rätt håll med restriktioner och pandemi så jag hoppas
att det här blir vårt sista digitala årsmöte på länge.
För egen del så har det ändå varit ett spännande år med bland annat projektet Luften är fri.
Det blev inte så många aktiviteter som det var tänkt från början men vi kom våra vänner på
Öxnegården närmare och jag tror att vi tillsammans har en lysande framtid ihop. Gemensamt
har vi möjlighet att nå närmare 1000 medlemmar och bli en riktigt stark spelare inom
friluftslivet i Jönköping och Huskvarna.
Efter 5 år i styrelsen så är det dags för mig att lämna vidare ordförandeklubban. Att lämna
styrelsen känns både lite skönt och lite vemodigt. Det har varit 5 väldigt roliga och lärorika år.
Det har ibland varit tufft att få ihop allt som hör styrelsen till med snabba beslut som inte
alltid varit helt enkla, men jag kommer absolut att ta med mig allt roligt som varit och är inte
främmande för att någon dag komma tillbaka. Jag hoppas och tror att min efterträdare och
kommande styrelse kommer att göra ett toppen jobb med att driva projektet ny
kajakförvaring samt finna ännu fler möjligheter tillsammans med Öxnegården.
Med det sagt så vill jag bara säga tacka till alla medlemmar, ledare och övrigt ideellt aktiva för
den här tiden och önskar min efterträdare ett stort lycka till!
Christoffer Kytler
Ordförande friluftsfrämjandet Jönköping
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 112 116
medlemmar och 7 948 ideella ledare. Av dessa hör 645 medlemmar 43 ledare och hjälpledare
till vår lokalavdelning. Vårt fokus sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för
folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom
Friluftsfrämjandet, men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de
aktiviteter som görs inom varje gren, utgör kärnan i vår verksamhet.

BARN – FRILUFTSÄVENTYR
Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och
skogens värld, vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år.
Verksamheten i Familjemulle och Äventyrliga familjen ingår också i Friluftsäventyr.
Friluftsfrämjandet har en viktig uppgift att erbjuda barn- och ungdomar meningsfulla
aktiviteter. Genom att hjälpa unga att upptäcka glädjen av att vistas i naturen kan vi skapa ett
starkt förhållande till natur och friluftsliv. Vi ser också att våra aktiviteter är en viktig
inkörsport till ett livslångt medlemskap och engagemang för naturen och friluftslivet. Vi möter
barn och ungdomar både på fritiden, i fritidsverksamhet och i skolan/förskolan.
En Strövargrupp om 8 deltagare som leds av tre ledare. Grupperna har haft utgångspunkt i det
nya naturreservatet vid Häggeberg. Föräldraintresset har varit bra och en av föräldrarna
överväger att gå in som ledare i gruppen. Det finns eventuellt möjlighet att några av dessa
barnledare också skulle kunna vara med och driva en Knyttegrupp i framtiden.
Ledargruppen har under höstterminen 2021 bestått av 3 ledare
/Martin Eklind
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ALPIN SKIDÅKNING
Bakgrund
Friluftsfrämjandets historia bygger till stor del på skidåkning. Snöverksamheten bedrivs i cirka
25 egna anläggningar, där ca 10 000 barn årligen deltar i Friluftsfrämjandets skidskola.
Grunden i snöverksamheten, för den lokala alpina skidåkningen i Jönköping, är drift och
skidskola i Jönköpings skidbacke - Järabacken.
Backens verksamhet bedrivs i samverkan med Jönköpings slalomklubb (JSLK) och regleras via
en överenskommelse som innehåller bland annat deltagande i gemensamma fixardagar,
snöläggning och drift av backen.
Skid- och snowboardskola
Det finns ett stort intresse för att få plats i skidskolan – grupperna blir snabbt fullbokade och
kö bildas. Verksamheten är dock beroende av snötillgången som varierar från år till år.
Säsongen 2020-2021 öppnade backen den 23 januari 2021 och kunde hålla öppet till 26
februari. Men säsongen 2021/2022 öppnade den rekordtidigt, den 16 december 2021 efter
många timmars arbete med snöproduktionen.
Skidskolan 2021 hade 31 deltagare i totalt 4 grupper som vardera hade 4 tillfällen uppdelade
på 31 januari, 6, 7 och 13 febr. På grund av pandemin hade vi inget fika eller
avslutningsgrillning, men det var ändå uppskattade tillfällen.
Drift av backen
Friluftsfrämjandet bemannar liften och säljer liftkort under helgerna och JSLK under
vardagarna. Friluftsfrämjandet har deltagit i arbetsdagar under 2021, samordnade av JSLK.
Under 2021 har den nya liften fungerat utmärkt. Backen har också fått en ny parkeringsplats
och är i stora delar en väldigt bra anläggning. Utbildningsträffar för nytillkomna och befintliga
medlemmar har anordnats där det bland annat informerats om ansvar i samband med drift av
backen samt hur anläggningen fungerar. Uppdaterade beskrivningar av vad de olika
bemanningsuppgifterna innebär har också tagits fram.
Utbildning
Under 2021 har fyra personer gått utbildning i intro och två personer steg 1 på skidor.
Utmaningar
Inför säsongen 2021-2022 byttes alla grenledare ut och ersattes av ett helt nytt gäng. Trots
helt nya grenledare har arbetat fungerarat bra.
Vi har fortsatta utmaningar med att rekrytera och behålla funktionärer för bemanning av
Friluftsfrämjandets åtagande i Järabacken. Olika insatser har därför genomförts i syfte att
behålla befintliga och rekrytera nya funktionärer. Varje helg behöver backen bemannas av
minst 8 personer. Inför säsongen 2022 har vi totalt ca 20 personer engagerade inklusive
skidlärare. Vi behöver arbeta strukturerat och långsiktigt för att engagera fler personer och
familjer i arbetet i backen. Det finns en stor potential i organisationen och vi kan inför
säsongen 2022/2023 höja ambitionsnivån och utöka skidskolan om snötillgången tillåter.
/Benjamin, Anders, Johan och Mimmi
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KAJAK
Kajakverksamheten drabbades av pandemin under säsongen. Detta ledde till att inga
bassängövningar kunde genomföras. Säsongen började därför med en kvällspaddling i början
på maj och avslutades med en bäverpaddling i oktober.
Aktiviteterna har varit enligt nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nio kvällspaddlingar riktade både till nybörjare och de som paddlat tidigare.
En nybörjarkurs på Gul Nivå och en fortsättningskurs Grön Nivå.
Dagsturer: Fängen, Nätaren/Ylen, Nömmen, Östra Lägern Vederydssjön halvdag.
Gourmetpaddling med tältövernattning i Kållandsö skärgård i Vänern.
En tur med tältövernattning i S:t Annas- och Gryts skärgårdar.
En kvällspaddling med träning inför examinering paddelpasset Grön Nivå.
Kajaksektionen höll examination för paddelpasset Grön nivå. Examinationen hade
formen av en dagstur på Fängen/Sandsjön. Alla aspiranter godkändes.
En dags blöta övningar på Fängen.
En helg i Tiveden tillsammans med vandringssektionen.
Några kajakledarträffar både på land (via teams) och vid Sjungarns B&B vid Vättern.

Totalt har 192 personer (många återkommande) varit med på sektionens 24 olika aktiviteter.
Ledare under 2021 har varit:
•
•

Siv Nilsson, Eva Hjelm, Lotta Bjerde, Gunnar Gustafsson, Stina Kilebrand, Frida Molin
och Bo Willyson. Hjälpledare: Anna Tillberg och Peter Sandsjö.
På gourmetpaddlingen njöt vi som vanligt av Maria Serghini Hammars goda mat!

Lokalavdelningens kajaker förvaras fortsatt i en lokal vid Munksjön hyrd av Jönköpings
Roddklubb.
Arbete pågår dock tillsammans med styrelsen och kommunen om ny förvaring som
förhoppningsvis ska bli klar under 2022.
För kajaksektionen Bosse Willyson
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LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Säsongen 20/21 gick i Pandemins tecken och jämfört med en normal säsong så fanns det ett
maxantal per åkgrupp att beakta, samåkning till sjö var uteslutet likaså gick det inte att hyra
Råslätt för teknikträning.
Säsongpremiären kunde genomföras 17 januari på Norra Bunn med tre Coronagrupper. Detta
följdes upp av en nybörjartur i slutet av januari och en kvällstur i början av februari i
Jönköpings närområde.
Vi fick därefter invänta sjöar som inte lagt sig innan den stora snösläggan kom och i mitten på
februari bjöd sjön Bolmen, väster om Ljungby, på en makalös “betong”-is. Med en klarblå
himmel och flera decimeter tjock kärnis gavs sig två grupper ut i minus 20 grader, en lite
snabbare grupp och en lite lugnare. Vid lunchtid var temperaturen runt nollan vilket gjorde
att den stora, tjocka isen knappast sjöng, snarare vrålade och lät som om åskan gick eller
militären hade storövning...
Säsongen avslutades med teknikträning på plogad bana på sjön Nömmen vid två tillfällen.
Sveriges radio Jönköping och SVT Jönköping besökte ett av dessa tillfällen och rapporterade
om vår verksamhet i allmänhet och is-säkerhet i synnerhet. Veckan efter gick det snabbt utför
för isarna i Sverige och dessvärre inträffade flera tragiska olyckor varpå säsongen avblåstes
som över.
Under 2021 verkställdes utrustningsinvesteringen till gagn för blivande skridskoåkare såväl
som de som vill testa löshälsåkning. Inom lokalavdelning finns numera:
•
•
•
•
•

9 par skridskoskenor med löshälsbindning (Back Country)
15 par pjäxor fördelade från storlek 36-47
9 Säkerhetskit, bestående av Räddningslina med Säkerhetsband, Isdubbar samt
knäskydd
2 par dubbelispikar
Sedan tidigare finns även några uppsättningar fasthälsskenor för vanliga kängor.

Säsong 20/21 arrangerades av 4 ledare och 3 hjälpledare. Inför säsong 21/22 har en ny ledare
rekryterats med påbörjad ledarutbildning. Under hösten bjöds det in till Introduktionskurs,
dessvärre blev det för få anmälda till teoridelen som därav ställdes om med hänvisning till
Riksorganisations digitala e-learningskurs. Teknikträning hölls på Råslätts bandybana 19
december med ett 15-tal deltagare.
Totalt 2021 blev det åtta aktiviteter med totalt 81 deltagare och cirka 350 aktivitetstimmar
(2020 var det sex aktiviteter med totalt 58 deltagare och cirka 185 aktivitetstimmar).
Verksamheten på is ligger inte is!
För Långfärdsskridskor: Ledargänget genom Johan Karlsson, Grenledare Skridskor.
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VANDRING LÅGLAND
Vandring lågland är en vardags- och helgverksamhet, oftast dagsturer men också med
övernattning. Vandringsgrenen erbjuder otaliga variationer på inriktningar och teman.
Även under 2021 har verksamheten anpassats efter nationella restriktioner i samband med
Coronapandemin. Trots en viss nedgång i antalet ordinarie aktiviteter och antal tillåtna
deltagare har aktiviteter erbjudits.
Aktiviteter 2021
•
•
•
•
•
•

Tätortsnära vandringar (Dunkelhalla, Vattenledningsparken, Bondberget, Samset)
Halvdagsvandring (Komosse)
Övernattningstur tillsammans med Kajaksektionen (Tiveden)
Styrkepromenad och Stavgång i samarbete med Friskis & Svettis
Yogavandringar i samarbete med Friskis & Svettis
Week of hope Challenge i samarbete med Team Rynkeby (ledarlösa toppturer med
kartor)

Ökad tillgänglighet och samarbeten
Syftet med samarbetet med Friskis och med Team Rynkeby var främst att nå ut till nya
målgrupper och för att samverka och för att erbjuda utomhusupplevelser och kvalitetssäkra
ledarskapet inom de områden vi inte behärskar som Yoga, Power Walk och Stavgång. Dessa
aktiviteter presenteras i såväl Friluftsfrämjandets kanaler som i Friskis bokningsapp och
Instagramkonto för att locka fler att röra på sig i naturen. Genom att synas i Friskis och Team
Rynkebys kanaler nådde vi ut till fler och fick på så sätt ett flertal nya medlemmar när de
provat på vandringar med oss som de bokat genom Friskis.
Med tätortsnära vandringar var främsta syftet att sänka tröskeln för att komma ut och vandra
dels för nya medlemmar och för den som inte provat på vandring. Tanken är att erbjuda
upplevelser som naturreservaten som ligger 15 min från stadskärnan kan erbjuda och erbjuda
tex After Work vandringar där deltagarna i princip kan åka direkt från arbetet ut i naturen och
vandra och äta kvällsfikat en vardagskväll.
Med aktiviteterna i samarbete med Friskis provades att ha återkommande aktiviteter varje
vecka för att likt Friskis erbjuda en utomhusmotion med fast tid och plats för att öka
tillgängligheten och kontinuiteten.
Ett par aktiviteter2021 ställdes in på grund av väderförhållanden, några på grund av för få
anmälda.
Totalt antal rapporterade deltagare under 2021 är 24 personer med sammanlagt 145
aktivitetstimmar, exklusive Tiveden (22 personer, 686 aktivitetstimmar).
Under året inköptes utrusning för att underlätta deltagande i våra övernattningsvandringar.
Totalt investerades i 2 tält, 2 ryggsäckar, 4 liggunderlag samt 2 friluftskök (gas)
Ledare under 2021 har varit: Niclas Jinnestrand, Yvonne Liliegren, Hans Hägglund, Mikael
Cederfeldt och Christoffer Kytler,
// Vandringssektionen
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FRILUFTSLIVETS ÅR 2021 - LUFTEN ÄR FRI
Friluftslivets år 2021 var ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer för att under 2021
lyfta friluftslivet. Satsningen hade kampanjnamnet Luften är fri. Det övergripande syftet med
friluftslivets år var att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta öka
medvetenheten om friluftslivets värden samt öka samarbetet mellan friluftslivets
aktörer. Projektet finansierades av Naturvårdsverket och leddes av samarbetsorganisationen
Svenskt Friluftsliv.
Friluftsfrämjandet Öxnegården i samarbete med Friluftsfrämjandet Jönköping ansökte hösten
2020 medel för att bedriva verksamhet i enlighet med Friluftslivets års målsättning. Det var
369 organisationer som ansökte om bidrag på nära 67 miljoner. Vi var 72 organisationer som
beviljades anslag för totalt 18 miljoner. Friluftsfrämjandet Öxnegården och Jönköping fick
tillsammans att fördela 63 000 kronor. Vår ambition var att i enlighet med de av Svenskt
friluftsliv uppställda månadsleveranserna genomföra minst en aktivitet per månad under
2021. Vi planerade för aktiviteter som skulle inspirera nya ut i skog och mark, delta i
aktiviteter som stavgång, vandring, kajak. Att äta och sova utomhus osv. Tyvärr gick
huvuddelen av planeringen inte att genomföra på grund av den pågående pandemin.
Det vi tillsammans lyckades genomföra var invigningsceremonin i januari. Vi uppmanade
genom sociala medier våra medlemmar och följare att inspirera vänner, närstående till att gå
komma ut i skog och mark.
Vi genomförde en vårvandring i naturreservatet Bondberget, till och från Ekhagen via
Öxnegården där Jönköpings lokalavdelning bistod med vandringsledare/guider. Det gjordes en
storsatsning på Öxnegårdsdagen under temat Luften är fri där vår lokalavdelning hjälpte till i
form av informatörer på plats.
Ledare från båda lokalavdelningarna fotograferades för kommande publiceringar i Blå ledarekampanjen, en långkörare som Friluftsfrämjandet kör på Instagram. Där allmänheten får lära
känna och inspireras av det som är grejen med Friluftsfrämjandet och vår starkaste USP (Unic
Selling Point) – nämligen våra ledare.
Ett konkret mål för Friluftslivets år 2021 var att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute
mer under 2021 än tidigare år. Lokalt tror vi att vi lyckats att bemöta den ökade efterfrågan
på att träffas utomhus som restriktionerna förde med sig. Fler och fler sågs ute på stigar,
motionsspår och vandringsleder. Fler än någonsin använde grill- och rastplatser för samvaro
och samkväm. Årets Öxnegårdsdag med temat ”Luften är fri” blev en stor succé med drygt
1 200 besökare. Tips om friluftsteknik, allemansrätten och guider till naturreservat och länkar
till webbsidor med information om vandring publicerades på Facebook för att tillgodose det
ökade intresset för friluftsliv och uppsvinget för vandring som pandemin förde med sig.
Trots pandemin lyckades vi hålla ihop projektet genom improvisation, finurlighet och mycket
internt arbete. Målsättningen blev att på alla sätt locka ut fler i skog och mark och även till
vår friluftsgård Öxnegården. Vi har även spridit begreppet ”Friluftslivets år 2021 - Luften är
fri” och dess målsättning genom: erbjuda deltagande i webbinarium med Luften är fri,
infofilmer publicerades på Facebook en gång i kvartalet, många av våra inlägg i sociala medier
om våra kommande och genomförda äventyr taggades med hashtaggarna #luftenarfri och
#friluftslivetsår. Luften-är-fribiljett skickades ut i nyhetsbrev i december 2020 så att våra
medlemmar kunde använda dem under 2021, flagga till flaggstång och 2 beachflaggor med
Luften är fri logga togs fram till Öxnegården.
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Under 2021 var syftet att sprida och marknadsföra såväl vår verksamhet som en del av
friluftslivets år 2021, Luften är fri. Vår avsikt och ambition var att under hela friluftslivets år
arrangera och i möjligaste mån följa de beskrivna månadsleveranserna. Dessa aktiviteter
planerades att genomföras inom projektet men det var flertalet planerade aktiviteter som
inte kunde genomföras på grund av Coronapandemin:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Januari - “Invigning av Friluftslivets år 2021”.
Leverans: Invigningskalas vid vår friluftsgård Öxnegården i samband med vår
traditionella och för dagen anpassade tipspromenad. Utöver invigning och
presentation av Luften är fri ordnades servering och musikunderhållning. Film om
invigningen publicerades på Facebook och drog till sig uppmärksamhet i form av en
artikel om invigningen i Jönköpings Posten samt ett inslag om invigningen på
lokalradion P4.
Februari - “Inspiratör friluftsliv”.
Leverans: Infofilm om långfärdsskridsko på Facebook.
Mars – “Friluftskompis”.
Leverans: Ingen
April - “Hela Sveriges friluftsdag”.
Leverans: Ingen
Maj - “Friluftsliv i skyddad natur”.
Leverans: Ingen
Juni - “Äta ute”.
Leverans: Film om kajak på Facebook i början av månaden och en film om “Äta utehacks" från vandringsledarna i slutet av månaden.
Augusti - “Jag har aldrig...”
Leverans: Ingen
September - “Gilla friluftsliv”.
Leverans: Film om vandring på Facebook.
November - “Må bra ute”.
Leverans: Ingen

Uppskattade effekter av Luften är fri i Friluftsfrämjandets form
Vi har gjort uppskattningen att vi l yckats ganska bra trots pandemins restriktioner att
stimulera och inspirera till att fler kommer ut i skog och natur.
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FÖRETAGSEVENEMANG
Region öst, Jönköpings och Linköpings lokalavdelningar samverkade i somras i ett
företagsevenemang där 30 taggade konsultaspiranter genomförde en strapats där de
tillryggalade 50 km under två dygn med kanot på sjön Bunn och vandring längs John
Bauerleden, hela tiden bombarderade med tankenötter från deras blivande konsultvärld och
inte minst uppgifter från oss inom friluftsteknik, tältläger och överlevnad, teori och praktik
för att lära känna och förstå allemansrätten. Vi hoppas få fler förfrågningar från samma
företag och på så sätt nå ut till fler unga vuxna.

våra ledare
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar
Friluftsfrämjandet flera hundra ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga jobb
som de gör, ge dem möjlighet att utvecklas och uppmuntra dem stanna i organisationen.
Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare och
förtroendevalda, genom kvalitativa utbildningar inom ramen för våra utbildningsplaner.
Utbildningarna genomförs av våra kursledare med ledning och stöd av samordningsgrupper,
utbildningsteam och tjänstemän på nationell och regional nivå.
Vi är totalt 43 ledare och hjälpledare och har under 2021 utbildat 10 nya ledare samt haft en
fortbildning. Fördelat på varje gren:
•
•
•
•
•

5 ledare och 2 hjälpledare inom Barn – Friluftsäventyr. 2 nya ledare och 2 nya
hjälpledare.
4 ledare och 10 hjälpledare inom Alpina skidor.1 ny ledare och 6 nya hjälpledare
7 ledare och 2 hjälpledare inom Kajak
5 ledare och 3 hjälpledare inom Långfärdsskridsko varav 1 ny ledare
5 ledare inom Vandring

Lokalavdelningen har även arrangerat en workshop i friluftsteknik där 16 ledare deltog
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VÅRA MEDLEMMAR
För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt.
Friluftsfrämjandet arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, men
framförallt att få befintliga medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att göra
medlemskapet attraktivt – aktivera dem med både äventyr, kunskap och inspiration över hela
året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter levererade av Sveriges mest
eftertraktade ledare.
Vi har under 2021 haft 645 medlemmar i vår lokalavdelning.

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN
För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och
vår lokalavdelning vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och
värderingar. Det gör vi genom att arbeta i enlighet med vår varumärkesplattform – Blå boken,
vår grafiska manual, vår uppförandekod och Friluftsfrämjandet.se – vårt gemensamma fönster
mot samhället. Vi kommunicerar i följande kanaler:
•
•
•
•
•
•

Vår plats på friluftsframjandet.se/jonkoping
Vår lokalavdelnings del i Äventyrshanteraren på Friluftsfrämjandet.se.
Facebook-sidan Friluftsfrämjandet Jönköping
Instagramkontot friluftsframjandetjonkoping
Nyhetsbrev
Tv/radioreportage – se långfärdsskridskor och Invigningen av Friluftslivets år

Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för
stimulans av miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i
samhällets planering och verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet
bedrivs. Allemansrätten är en förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till
folkhälsa och livsglädje. Den är också avgörande när det gäller allas tillgänglighet till naturen.
Många av de inlägg vi publicerade i sociala medier hashtaggades med
#vårtbidragtillettbättresverige under pandemins första omvälvande och svåra tid.

DEMOKRATI OCH ORGANISATION
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska
principer. Vår organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma
stadgar. Som enskild medlem kan man vara med och påverka i både mikro- och
makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.
Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med
organisationens stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument
och andra styrdokument. Vår lokalavdelning leds av styrelsen.
Vi har varit fem ledamöter i styrelsen. Styrelsen har genomfört 10 styrelsemöten, varav lite
fler än hälften genomförts digitalt.
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STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR
Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att
ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med
Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.
Styrelsen
Ordförande

Christoffer Kytler

Vice Ordförande

Niclas Jinnestrand

Kassör

Johan Karlsson

Sekreterare

Yvonne Liliegren

Ledamot

Benjamin Jasarevic

Grenledare
Kajak

Bosse Willyson

Vandring Lågland

Mikael Cederfeldt, Christoffer Kytler, Niclas Jinnestrand,
Yvonne Liliegren, Hans Hägglund

Långfärdsskridskor

Johan Karlsson

Barn

Martin Eklind

Alpin skidåkning

Från hösten 2021: Benjamin Jasarevic, Johan Granath, Anders
Svensson, Mimmi Hagström
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