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Verksamhetsberättelse 2015 

Kinda Lokalavdelning 
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Sammanfattning 

2015 har varit ett aktivt år för lokalavdelningen. Med en utökning av verksamheten 

med en cykelskola för barn och med en ny strövargrupp som har dragit igång på 

barnsidan har föreningen utvecklats under året. Det finns stora möjligheter inför nästa 

år att fortsätta med vår fina verksamhet. Tack vare ett ökande antal duktiga ledare. 

På vuxensidan har vi genomfört två överlevnadskurser. På grund av den svaga 

vintern blev det inte några skridskotur av men däremot har MTB-sektionen haft flera 

träffar. Det har även startat upp en kajaksektion som träffats varje onsdag under 

sommarhalvåret. Familjedagar i form av ett par övernattningar har genomförts och en 

utflykt till Tåkern mm.  

Under året har också föreningen samarbetat med Kinda kommun när de hade sin 

familjedag på Trollegater.  

Styrelsen 

Styrelsen har under 2015 bestått av Karin Gustafsson (Ordförande), Cecilia Nord 

(Kassör), Fredric Malm (Sekreterare), Margareta Blomkvist Dahlén, (Ledamot), Jenny 

Rönningen (Ledamot) och Sofia Karlen (Suppleant). Under året har styrelsen haft 8 

möten.   

Ekonomi 

Se separat bilaga.  

Medlemsutveckling 
Under 2015 har medlemsantalet ökat från 127 medlemmar 2014-12-31 till 132 

medlemmar 2015-12-30. Vid årsskiftet 2015/2016 deltar 23 barn i Skogsströvarna, 19 

barn i skogsmulle och 27 barn i skogsknytte.  
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Ledare och ledarutveckling 

Under året har följande ledare varit aktiva i föreningen: 

Ledare Knytte Mulle Strövare MTB Överlevnad Kajak Familj 

Cecilia 
Bengtsson 

HT VT      

Elin Landberg VT       

Gunnar 
Bergström 

VT/HT       

Magdalena 
Törnblom 

VT/HT       

Tommy 
Gustafsson 

 VT/HT VT/HT VT/HT VT/HT  VT/HT 

Elin Rydin  VT/HT VT     

Fredrik Malm  VT/HT VT/HT  VT/HT   

Karin 
Gustafsson 

VT HT     VT/HT 

Åsa Kämpe  VT/HT      

Frida Björk  VT HT     

Jessica 
Molander 

  HT     

Anders 
Stålhandske 

  HT     

Pelle 
Bengtsson 

   VT/HT    

Peter Karlén      Sommaren  

Elwira Kämpe  VT       

Marie 
Stålhandske 

 VT/HT      

 

 

Utöver dessa aktiviteter har ett antal familjeaktiviteter arrangerats där flera ledare och 

styrelsemedlemmar har varit medarrangörer.   

Under året har Elin Rydin, Frida Björk och Jessica Molander gått sin ledarutbildning. 

Elin Landberg och Jessica Molander har tillkommit som ledare. Elwira Slutar som 

ledare och går in som Mulle under hösten.  

Deltagande i regionens verksamhet 
Under 2015 deltog Kinda lokalavdelning inte på någon aktivitet då det sammanföll 

med egen verksamhet som prioriterades. Endast en nätverksträff förlagd i Linköping 

besöktes.  

 

 



 

Verksamhet  

Nedanstående tabell visar en sammanställning över lokalavdelningens 

verksamhetstimmar under 2015 i förhållande till tidigare verksamhetsår.  

  

 

Av tabellen framgår att lokalavdelningen under 2015 har minskat antalet producerade 

timmar i förhållande till föregående år. Minskningen beror främst på att färre deltagit i 

familjeaktiviteter jämfört med tidigare år. Totalt producerades 4218,5 (4379) 

verksamhetstimmar fördelade på 2104 (2415) timmar familjeaktiviteter, 1004 (1114) 

timmar vuxenaktiviteter och 1110,5 (850) timmar barnaktiviteter, siffrorna inom 

parantes avser 2014.  

I dessa aktiviteter ingår inte årsmöten, marknadsföringsaktiviteter, ledarträffar eller 

styrelsemöten utan det är tiden utomhus som räknats. 

 

 

 

 

 



 

Familjeverksamhet 
Vår familjeverksamhet fokuserar på att hela familjen skall kunna delta i vår 

verksamhet. Under året har vi genomfört följande familjedagar: 

 Pulkadag 2015-01-24 (60 Deltagare) 

 Gullringen simhall 2015-02-07 (ca 40 Deltagare)   

 Familjedag vid Tåkern 2015-04-18 (50 Deltagare)  

 Turf turnering 2015-06-01-2015-06-05 (6 Deltagare) 

 Kommunens familjedag i Trollegater (ca 250 Deltagare) 

 Familjeövernattning Drögen 2015-06-06-2015-06-07 (11 Deltagare) 

 Familjeövernattning Glimmingen 2015-07-18-2015-07-19 (11 Deltagare) 

 Ledarfest Rimforsaförsamlingsgård (47 Deltagande) 

 40 års-firande 2015-11-21 (ca 150 Deltagande i samband med 

terminsavslutningen) 

 Gullringen simhall 2015-12-05 (30 Deltagande)  

 

Ett axplock av de aktiviteter vi genomfört under året beskrivs här: 

Pulkadag i Rimforsa 24 januari 

Det har varit en snöfattig vinter. Så när det äntligen föll 

lite snö var vi snabba att utlysa en av våra omtyckta 

pulkadagar. Som vanligt gör vi det enkelt och bjuder in 

brett. En eld brinner så man kan grilla sin korv och 

umgås tillsammans under förmiddagen i backen. 

Denna gång kom det ca 60 personer trots blåst och 

kort varsel. 

 

Familjedag i Gullringens simhall den 7 februari 
Den 7 februari hyrde Friluftsfrämjandet 

badhuset i Gullringen och arrangerade en 

familjedag. 

Detta har blivit en uppskattad aktivitet som 

vi fortsätter med. 

Upplägget var enkelt, alla medlemmar och 

barn under 7 år går in gratis, övriga betalar 

20 kronor. Ta med badkläder, matsäck och 

ett glatt humör. Utrustade på detta sätt 

samlades vi i Gullringen på 

lördagseftermiddagen. Därefter gällde fritt 

bad i ett par timmar och det blev mycket plaskande och skrattande. Raketen på kanten med 

avslutande plask var ett uppskattat inslag. En något annorlunda aktivitet på temat "det blir 

roligare tillsammans", vilket det definitivt blev.   



 

 

Familjedag vid Tåkern 2015-04-18 

Tillsammans med Borensbergs lokalavdelning anordnade 

vi en familjedag vid Naturum Tåkern. Vi fick fin hjälp av 

Ulrika Larsson, en medlem som jobbar på Länsstyrelsen. 

Vi var 50st från Kinda och 20st från Borensberg. Det var 

en blåsig dag i mitten av april men alla var glada och lärde 

sig mycket. Efter att vi grillat lite korv fanns det tid för den 

som ville gå Prinsessan Estelles sagostig. 

Vi har efter detta börjat föra samtal med Borensbergs 

lokalavdelning om att göra fler äventyr tillsammans. Det är 

roligt om man fyller grupperna. Även Borensberg är en 

lokalavdelning på framfart. 

 

Kommunens familjedag i Trollegater 2015-06-14 

Den 14 juni var det dags för sommarens årliga 

familjedag arrangerad av Kinda kommun. Även i år 

blev vi tillfrågade om att hjälpa till.  

Barnen förvandlades till små troll genom att tillverka 

sina egna svansar och örhängen. På ett ställe fick 

man göra sin egen ”sömnpåse” bestående av 

skvattram. Med denna skulle barnen sedan söva 

häxan för att kunna ta tillbaka guldet och växla in det i trollbanken. Vi fick ansvaret för 

aktiviteterna uppe vid grottorna i slutet av vandringen. Där tillverkade vi ”trolltavlor” 

tillsammans med barnen. Vi passade på att informera om allemansrätten och att man 

inte får plocka saker i ett naturreservat som Trollegater. Men eftersom gränsen på 

reservatet ligger bara några meter bort var det inga problem att få till fina tavlor. 

Barnen fick även leta svampar samt Mulle och Knytte figurer i gaterna. Vid grottorna 

spelade även Bagarns trollrock. En mysig och rolig konsert 

Sammantaget var det en mycket lyckad dag med många besökande. Kommunen 

uppskattade till ca 250 deltagare. 

 

Ledarfest 2015-11-06 

I början av november bjöd styrelsen in alla ledare med familjer till en fest. Detta för att 

visa en uppskattning för allt jobb man lägger ner under året. Ledare och 

styrelsemedlemmar fick ta med sig sina familjer för en trevlig kväll tillsammans i 

församlingshemmet. 

 



 

Barn och ungdomsverksamhet 

Under vårterminen 2015 fanns fem barngrupper. Under tiden 2015-02-21 till 2015-05-

16. Under höstterminen tillkom ytterligare en strövargrupp för barn födda 08. Då 

sträckte sig terminen under tiden 2015-09-10 till 2015-11-21 Under 2015 har följande 

barn och ungdomsgrupper funnits i Kinda LA. 

 Skogsknytte 1 vt-15 (15 barn) 

 Skogsknytte 2 vt-15 (15 barn) 

 Skogsmulle -08 vt-15 (12 barn) 

 Skogsmulle -09 vt-15 (10 barn) 

 Strövarna -07 vt-15 (13 barn) 

 Barncykling -07, -08 v 26 (10 barn) 

 Skogsknytte 1 ht-15 (13 barn) 

 Skogsknytte 2 ht-15 (13 barn) 

 Skogsmulle -09 ht-15 (8 barn) 

 Skogsmulle -10 ht-15 (18 barn) 

 Strövare -08 ht-15 (12 barn) 

 Strövare -07 ht-15 (13 barn) 

Efter sommaren valde mulle Lovisa att sluta då tiden inte fanns pga studier. Istället 

tog Elwira över efter att ha slutat som mulleledare. 

 

Cykelskola för barn 

 Vecka 26 hölls det en 

cykelskola i Rimforsa för barn 

födda 07 och 08. Det var 10 

barn i gruppen, som alla fick 

lära sig att hantera sin cykel på 

ett bättre sätt. Hur man 

balanserar stannar och cyklar i 

terräng bland mycket annat. 

Barnens fokus var att bli bättre 

än de själva. Gruppen blev 

mycket omtyckt och vi hoppas 

kunna ta emot fler bar nästa år. 

Denna grupp bestod endast av barn, som tidigare redan var medlemmar. 

  



 

Sommaravslutning med våra barngrupper 

I mitten av maj var det dags för sommaravslutning i våra barngrupper och som 

traditionen påbjuder begav vi oss till Hallstaängar strax väster om Rimforsa. Vi 

inledde med att dela upp oss i de fem grupperna för individuella avslutningar. 

Knyttegrupperna spred sig på ängen och mullegrupperna begav sig tillsammans med 

strövar gruppen upp mot Borgarmon.  I grupperna delade vi ut diplom och 

terminsmärken. För att hitta märkena körde vi olika varianter av skattjakt vilket 

barnen tillsammans redde ut.  

Efter att ha fikat gick 

vi ner till Järnlundens 

strand där 

Friluftsfrämjandet 

bjöd alla närvarande 

på korv. För att 

rationalisera 

hanteringen kokade 

vi korven i grytor på 

gasolkök vilket gjorde 

att vi kunde utfodra 

alla närvarande. Det 

gick åt ungefär 200 

korvar.  

I år var det lite kallare än förra året, men trots det var det en del barn som hoppade i 

badet. 

 

Gruppavslutning höstterminen 

Hösten har gått väldigt fort även i år. Den 21 november var det dags för avslutning 

med våra barngrupper. I år 

hade vi en liten extra sak 

att fira det var nämligen 40 

år sedan föreningen 

bildades. Detta firade vi 

genom att bjuda in gamla 

styrelsemedlemmar till 

avslutningen för att prata 

minnen och fika.  

Dagens avslutning 

inleddes med individuell 

avslutning för alla barngrupper vid Björksund. Som brukligt började vi med 

diplomutdelning och märkesutdelning. I knytte nattade man Knytte i en varm och 

skön säng över vintern. I Mullegruppen kom självaste Mulle på besök och lekte. 



 

Strövarbarnen lagade strövargodis ”Hotan Totan”. Detta bjöd man de andra barnen 

och föräldrar på senare. När alla grupper lekt färdigt samlades vi för den sedvanliga 

korven. Totalt deltog 150 personer och vi fick besök av Kindaposten.  

 

Vuxenverksamhet 
Under 2015 har vi i lokalavdelningen genomfört två grundkurser i överlevnad med 

gott resultat. Vi har kommit igång med Onsdagspaddling i våra fina vatten kring 

Rimforsa. Förhoppningen är att denna verksamhet kommer att växa med bla någon 

provapådag. 

MTB gruppen har efter en lyckad cykelskola för barnen även kommit igång bra med 

vuxen verksamhet. 

 

Vuxen aktiviteter under året   

 Mountainbike cirka 10 gånger under sommaren och hösten.  

 Onsdagspaddling 2015-06-03 – 2015-09-30(varierande antal) 

 Grundkurs överlevnad, 2015-05-02 – 03 (16 deltagare) 

 Grundkurs överlevnad, 2015-08-22 – 23 (16 deltagare) 

Mountainbikeverksamheten och paddlingen har under året varit gratis för 

medlemmarna.   

Överlevnadskurs 

Under året har föreningen anordnat två grundkurser i överlevnad, en i början av maj 

och en i slutet av augusti. Dessa är mycket populära och blir mycket snabbt fulla. 

Båda kurserna var med 16 deltagare med. 

MTB 

Precis som under 2014 har lokalavdelningen haft en MTB-sektion och även under 

2015 har sektionen byggt på en telefon eller SMS-kedja.  

Skridskor 

Skridskosäsongen under 2015 visade sig inte infinna sig. Så i år har det inte blivit 

några turer.  

 

 

 

 

 



 

Marknadsföring 
Under året har vi valt att inte vara med på någon marknad. Detta för att vi knappt 

hade några platser att fylla och väldigt få som kunde närvara.  

Vi har däremot jobbat vidare med mail, vår hemsida och vår Facebook-sida som 

informationskanaler. Den senare har blivit en viktig kanal för att snabbt sprida 

information om våra arrangemang. 

Under senhösten skapades även en Faceboock-sida för ledare och 

styrelsemedlemmar för att kunna planera verksamheten bättre.   

Artiklar 

Vid ett tillfälle under året bjöd vi in pressen som skrev ett fint reportage om 

föreningen i samband med höstens terminsavslutning och vårt 40-årsjubileum. 

 

 


