
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRILUFTSFRÄMJANDET JÖNKÖPING 
2022 

 
 

Äventyret är nära 
– verksamhetsplan 2022  
På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar 

Friluftsfrämjandet roliga, trygga och lärorika äventyr. Med över 100 000 
medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 500 förskolor 

och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandets Sveriges 
största friluftsorganisation. 

 
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden 

ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och 
respekt för naturen. Sedan 1892 år har vi värnat allemansrätten och främjat 

friluftslivet. 
 

Låt äventyret börja. 
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1. Övergripande 
1.1 Sammanfattning och styrdokument 

Vi tacklar några av vår tids största samhällsutmaningar. Vi möter dessa 

utmaningar genom vår ideella kraft. Vi inspirerar, leder och stöttar varandra 
till ett friluftsliv för alla. Vi verkar för fler ledare, fler aktiviteter, fler 

medlemmar, vilket leder till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för 
naturen. Det är så vi bidrar till ett ännu bättre samhälle. 

 
Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar och är 

skapad tillsammans med lokalavdelningens budget för 2022. 

1.2 Prioriteringar 2022 

2022-arbetar Friluftsfrämjandet med: 
Många, bra och engagerade ledare (och kursledare). Prioriteringen kommer ur 

insikten att för att göra ett ännu större intryck på samhället så behöver vi 
växa, och för att växa behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och fler ledare 

blir vi genom att behålla de ledare som vi har, återuppväcka vilande ledare, 
samt rekrytera nya ledare. 

1.3 Hållbart friluftsliv 

Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter 

som är välkomnande, anpassade och trygga för alla, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme 

inom ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att maximera organisationens 
positiva och minimera organisationens negativa inverkan på ekosystemen 

och klimatet, samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra 
verksamheter. 

 
Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra 

lokalavdelningar. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det ideella 
engagemanget. Vi bedriver även verksamhet inom förskola och skolan samt 

säljer produkter. Vår ekonomi ska vara stark, som grund för att växa som 
organisation.  



 
 

 

4 

 

2. Äventyr – vår verksamhet 
De friluftsgrenar som Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Jönköping skapar 
äventyr inom är kajak, långfärdsskridsko, skidor utför (inklusive 

snowboard), Skogsmulle och skogens värld, vandring (lågland) samt 
Vildmarksäventyr. 

2.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

De gångna åren har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska 

kunna bedrivas på ett tryggt och säkert sätt utifrån coronapandemin.  
Vi ser dock att det går bra för våra största verksamhetsgrenar men vi 

behöver bli fler ledare och hjälpledare. Även i styrelsearbetet önskar vi fler 
som engagerar sig för att kunna bibehålla men även utveckla verksamheten. 

2.2 Trygga och säkra äventyr 

Att Friluftsfrämjandets äventyr är trygga och säkra är en viktig grundbult i 

Friluftsfrämjandet. Att vi löpande jobbar med att utbilda, fortbilda och 
säkerställa våra ledares kompetens och förutsättningar för att leda äventyr är 

utav största vikt. Det är också viktigt att vi inför våra äventyr jobbar med att 
förebygga säkerheten kring äventyren där ett sätt är att jobba med 

säkerhetsplaner. Det är också en självklarhet att alla som möter barn och 
unga i våra verksamhetsgrenar ska lämna in ett utdrag ur 

belastningsregistret.  

2.3 Kajak 

Kajaksektionen i Jönköpings lokalavdelning har en livaktig verksamhet med 
nio aktiva ledare. Sektionen har nio enkelkajaker och en dubbelkajak som 

används i verksamheten, dessa hyrs även ut, främst till medlemmar. 
Sektionen brukar ha 25–40 aktiviteter årligen. 

 
Våra viktigaste mål för verksamheten 2022 är: 

1 Att erbjuda aktiviteter som kan locka nya paddlare till sektionen. 
2 Att erbjuda aktiviteter som får de som paddlat några år med 

Främjandet att vilja fortsätta med detta. 
3 Att ha ett högt säkerhetsmedvetande i vår verksamhet. 

4 Att kunna rekrytera yngre ledare. 
5 Att hitta alternativ till dagens kajakförvaring. 
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Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 
1. Erbjuda kvällspaddlingar (prova på) och kurser riktade till nybörjare. 

2. Att ha en bred verksamhet med turer av olika slag: dagsturer, 
tältturer, turer med inomhusboende och tematurer ex: 

gourmetpaddling. Men även aktiviteter inriktade på utveckling inom 
paddelteknik och rena kurser för de som passerat nybörjarstadiet, 

tex mot Grönt Paddelpass. 
3. Fortsätta ledarutvecklingen inom säkerhetstänkande vid planering 

av turer och övningar i räddningsteknik i olika förhållande. Ett led i 
ledarutveckling kan vara tex deltagande i Rågöfestivalen som 

gemensam ledaraktivitet. För 2022 publicerar vi programmet på 
Aktivitetsguiden. Detta görs efter vår kajakledarträff i februari 2022. 

4. Vårt mål är att försöka rekrytera yngre ledare för att bredda 
mångfalden hos kajakledarna. Det kommer vi att göra genom att 

marknadsföra kajakledarrollen vid våra olika aktiviteter. 
5. Arbete med att hitta kajakförvaring pågår tillsammans med 

styrelsen. 
 

Utbildning för ledare 

• Utbildningen för ledare på Kajakledare Steg 2 fortsätter under 2022. 
 
Kostnader för 2022 

• Löpande underhåll på kajakerna och tillbehör tex kapell flytvästar. 

• Ledarutbildning 

• Reskostnader 

• En stor kostnad blir om vi hittar ny kajakförvaring i form av 
förrådscontainrar. 
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2.4 Långfärdsskridsko 

I skrivandets stund är säsong 21/22 i full gång, då höstens 
Introduktionskurs delvis fick ställas om har extra skridskopedagogik lagts in 

i de ordinarie turerna.  
 

Planeringen som normalt är oviss med istillgång och väderförhållanden 
påverkas även denna säsong av Coronapandemin, främst omikronvarianten 

som gjort ledartillgång vid några helger begränsat såtillvida att olika 
tempogrupper på samma sjö och dag ännu inte kunnat erbjudits. Turer har 

dock kunnat genomföras och hoppet lever starkt för fler turen innan 
säsongen stänger. 

 
Under 21/22 går en ny ledare första steget. Planen och förhoppningen är att 

ytterligare två nya ledare ska utbildas under säsong 22/23. Förhoppningen 
är också att vidareutveckla befintliga ledare och knyta till oss ytterligare 

individer för att bredda verksamheten med högre tempogrupp än 
nuvarande kapacitet bemästrar. 

 
Den införskaffade utrustningen har visat sig nyttig och värdefull för vår 

verksamhet och vi planerar att införskaffa ytterligare tre par dubbelpikar för 
att erbjuda en mer komplett säkerhetsutrustning. En deltagare behöver då 

enbart komma med kläder, ryggsäck och fika.  
 

Under 2022 fortgår även samverkan med lokalavdelningar i Nässjö och 
Eksjös lokalavdelningar kring skridskonätet. 

 
Inför säsong 22/23 planeras även teoretiska och praktiska kurser. 
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2.5 Skidor utför (inkl. snowboard) 

Inom Alpinsektionen finns två huvudaktiviteter: skid- och snowboardskola 
samt drift av Järabacken. Backens verksamhet bedrivs i samverkan med 

Jönköpings slalomklubb (JSLK) som regleras via en överenskommelse. 
 

Målen för verksamhetsgrenen 2022-2023 är: 

1. Erbjuda skidskola för barn som tidigare år. 
2. Utöka med att erbjuda snowboardskola för barn. 

3. Utöka med skidskola för vuxna. 

4. Eventuellt erbjuda skidskola med inriktning på telemark. 

5. Möjliggöra skidåkning för funktionshindrade (paraskidåkning) 

6. Bistå i arbetet med att hålla Järabacken öppen för skidåkning, så 

länge snöförhållanden tillåter. 

7. Rekrytera fler ledare och funktionärer till alpin 
skidåkningssektionen. 

8. Bemanna backen vid snöläggning med bland annat skidledare och 
övriga inom snösektionen, enligt överenskommelse med JSLK. 
 

De viktigaste aktiviteter för verksamhetsgrenen 2022-2023 är: 

1. Erbjuda skidutbildning genom att fortsätta på den inslagna vägen 

för skid- och snowboardskolan. 

2. Marknadsföra och erbjuda skidlärarutbildningar för att få fler 
utbildade ledare.  

3. Genomföra informationsinsatser i syfte att rekrytera fler ledare och 
funktionärer. 

4. Skapa förutsättningar för att fler ledare och funktionärer inblandade 

i förberedelserna inför snösäsongen så som snöläggning och 
arbetsdagar. 

5. Genomföra informationsmöte om ledarrollerna i nära anslutning till 
säsongsavslutningen 2022. 

6. Summera och utvärdera säsongen 2022 under våren. 
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7. Utvärdera fördelningen av arbetsuppgifter inom sektionen inför 
säsong 2023. 

8. Uppstartsträff för ledare och funktionärer under hösten inför 2022. 
 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2022/2023 är: Benjamin Jasarevic, ledare 

alpint, Johan Granath, Anders Svensson, grenledare snö, drift och lift samt 
Mimmi Hagström, schemaansvarig. 

2.6 Skogsmulle och skogens värld 

”Skogsmulle och skogens värld” är en verksamhet för de yngre barnen:  
Öppna Skogsgläntan (0-2 år), Skogsknopp (2-3 år), Skogsknytte (3-4 år), 

Skogsmulle (5-7 år), Familjemulle. 
 

Efter en tids frånvaro av verksamhet för de yngre barnen i Jönköpings 
närområde startar en grupp Familjemulle i Strömsbergsskogen under 

vårterminen 2022.  Det gick snabbt att fylla platserna och förhoppningsvis 
kan verksamheten utökas till höstterminen beroende på intresse och tillgång 

på ledare. 
Styrelsen har tagit höjd för ytterligare ledarutbildningar för barnverksamhet 

under 2022 och kommer jobba för att locka föräldrar att bli ledare 
exempelvis i Bankeryd, Strömsberg eller annan position inom vårt område. 

2.7 Vildmarksäventyr 

”Vildmarksäventyr” är Friluftsfrämjandets verksamhet för barn, ungdomar 

och unga vuxna: Strövare (7–8 år), Frilufsarna (9–13 år cirka), TVM 

Äventyrsgrupper (cirka 14–25 år) och Äventyrliga familjen.  
 
Det finns en Strövargrupp aktiv som har sitt tillhåll i det nya naturreservatet 

vid Häggeberg. Gruppen hade 2021 8 deltagare och har plats för upp till 12 
med nuvarande ledarbemanning. 

 
Målet för Strövargruppen är att ge mersmak till ytterligare skogsäventyr och 

att barnen drar med sina kompisar så verksamheten kan bli större. Målet för 
2022 är att hålla 7-8 aktiviteter per termin och grupp. 
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2.8 Vandring (lågland) 

Vandringssektionen inom Friluftsfrämjandet Jönköping bedriver aktivitet 
året runt. Vi håller oss i huvudsak till vandringsleder i en omkrets på ca 60 

minuter från Jönköping. Våra vandringar är olika i längd och svårighetsgrad, 
ibland kortare turer under milen men även vandringar med övernattning 

finns på programmet. 
 

Vandringssektionen har som mål följande antal aktiviteter under 2022: 

Afterwork Halvdag/Heldag Tvådagars 

6 6 1 

 
Våra viktigaste mål för Vandring Lågland 2022 är: 

1 Att få fler människor prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, samt 
öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. 

2 Fortsatt rekrytering av ledare. 
 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 
3 Marknadsföra och nå ut med våra äventyr till fler 

vandringsintresserade 
4 Kontinuitet i den interna planeringsdialogen 

5 God framförhållning mellan att äventyr läggs ut och genomförs 
6 Marknadsföra ledarrollen, hjälpledare och funktionärsrollen samt 

puscha för övriga grenar under äventyren 
 

Sektionen planerar att införskaffa tarpar; utrustning inom lokalavdelningens 
investeringssatsning 
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3. Kommunikation 

Målen med Friluftsfrämjandets arbete med kommunikation är att stötta 
utveckling, samt bevara varumärkena Friluftsfrämjandet och Skogsmulle 

mycket starka. Kommunikationsstrategin är att kommunicera 
Friluftsfrämjandets unika styrkor (engagemanget och kompetensen hos våra 

ledare, bredden på vår verksamhet samt kvaliteten i våra äventyr/aktiviteter 
till målgruppen (friluftsintresserad allmänhet) i syfte att uppmuntra 

målgruppen att 1) bli medlem (eller fortsätta vara medlem), samt 2) anmäla 
sig till äventyr/aktiviteter, och därmed 3) uppleva Friluftsfrämjandets unika 

styrkor, vilket i sin tur möjliggör syftet: folkhälsa, livsglädje och respekt för 
naturen, genom friluftsliv. 

För att stötta organisationens utveckling ska lokalavdelningen 

• säkerställa att lokalavdelningens alla äventyr/aktiviteter publiceras på 
Friluftsfrämjandets webbplats (i den så kallade Äventyrshanteraren), 

samt att informationen är tydlig och inbjudande för potentiella 
medlemmar. 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika 
äventyr/aktiviteter sprids till medlemmar och potentiella medlemmar 

(friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom mail, nyhetsbrev, 
sociala medier och lokalmedia. 

• säkerställa att informationen om lokalavdelningen på 
Friluftsfrämjandets webbplats är komplett och uppdaterad,  

• säkerställa att lokalavdelningen inom ett fåtal dagar svarar på mail från 
målgruppen. 

• uppmuntra alla ledare att använda ett blått profilplagg i samband med 
att de leder äventyr/aktiviteter  
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4. Organisation 
Vår lokalavdelning mår generellt mycket bra, men det finns självklart även 
utmaningar. Det är viktigt att fortsätta ökningen av antalet medlemmar, 

bland annat genom ökad rekrytering av ledare. 

4.1 Styrelsen 

Styrelsen ska strategiskt leda, driva och utveckla lokalavdelningen. Styrelsen 
skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar. Styrelsen genomför 

cirka 10 möten under året.  
Styrelsen har inför årsmötet 2022 lagt förslag till årsmötet om förberedande 

aktiviteter för en sammanslagning med Öxnegårdens lokalavdelning, det 
samma gäller Öxnegårdens styrelse till sitt årsmöte. Styrelse ska därefter 

verka enligt årsmötets beslut i frågan. 
Styrelsen ska under 2022 även fokusera på att hitta en hållbar lösning för 

kajakförvaring tillsammans med kajaksektionen. Styrelsen ska också 
arrangera en ledarträff.  

4.2 Styrdokument 

Friluftsfrämjandet styrs utifrån stadgan samt följande styrdokument: 

• Uppförandekod 

• Blå boken 

• Styrdokument Friluftsakademin 

• Alkoholpolicy 

• Styrdokument för hantering av jäv och oberoende 

• Styrdokument Begränsat utdrag ur belastningsregistret (lokalavdelnings 
egna policy för hantering) 

• Styrdokument Finansiering 

• Styrelsens arbetsordning 

• Styrdokument Minskad inverkad på ekosystem och klimat 

• Lokalavdelningens policy profilkläder, rollbeskrivning grenledare, 
ekonomistyrning – attestering  

• Facebookpolicy för talespersoner inom sociala medier 
hos Friluftsfrämjandet Region Öst 
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5. Ekonomi och finansiering 
Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen finansieras av medlemsavgifter, 
projektmedel, övriga bidrag och gåvor, samt egna intäkter. Syftet med 

ekonomin och finansieringen är att bidra med förutsättningar till en hållbar 
utveckling av vår verksamhet. 

 
Lokalavdelningens ekonomi är stabil och stark.  

 

Intäkter Budget 2022 Utfall 2021 Budget 2021 
Barnverksamhet 8 400 15 042 5 000 

Snö 30 500 31 519 25 600 
Kajak 95 000 38 731 55 000 

Långfärdsskridskor 8 800 3 955 10 000 
Vandring 6 800 13 155 8 000 

Kommunala bidrag 5 500 5 836 3 000 
Medlemsavgifter 42 000 42 163 45 000 

Övrigt  0 4 499 0 

 Summa 197 000 154 899 151 600 
      
Kostnader  Budget 2022 Utfall 2021 Budget 2021 
Barnverksamhet 43 700 6 723 10 000 
Snö 61 300 52 158 50 000 

Kajak 152 200 48 145 53 500 
Långfärdsskridskor 24 900 29 993 43 000 

Vandring 14 400 18 861 34 500 
Möten 7 100 199 8 000 

Annonser 1 000 0 1 000 
Ledarvård 21 700 8 030 20 000 

Bank och Porto 2 500 3 441 4 000 
Övrigt 3 000 2 486 3 000 

  331 800 170 035 248 000 
 Resultat  - 134 800 - 15 136 -96 400 
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