
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
Kinda Lokalavdelning 

  

Författad av: Styrelsen, Kinda Lokalavdelning 
Fastställd av årsmöte: 2017-02-13 

 



 

Sammanfattning 
2016 har varit ett aktivt år för lokalavdelningen med en medlemstillväxt på 39% och 
med en utökning av en Mullegrupp, en Frilufsargrupp och en terminsbaserad 
MTB-grupp för barn. På vuxensidan har vi genomfört två överlevnadskurser som gav 
flera nya medlemmar till Friluftsfrämjandet, dock framförallt till andra 
lokalavdelningar. En vuxenvandring i Dackes spår har genomförts och 
MTB-sektionen har haft flera träffar och fått fyra utbildade ledare. Vi har även 
tillsammans med kommunen genomfört en tomtevandring till Kalle Kula som blev 
välbesökt. Styrelsen har visat sin uppskattning till ledarna genom att anordna ett 
event för ledare och deras familjer. 

Föreningen 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2016 bestått av Karin Gustafsson (Ordförande), Cecilia Nord 
(Kassör), Fredric Malm (Sekreterare), Margareta Dahlén (Ledamot), Jenny 
Rönningen (Ledamot) och Sofia Karlén (Suppleant). Under året har styrelsen haft 10 
möten. 

Ekonomi 
Se separat bilaga.  

Medlemsutveckling 
Under 2016 har medlemsantalet ökat från 132 medlemmar 2016-01-01 till 184 
medlemmar 2016-12-31. Den stora ökningen förklaras med att vi har startat en grupp 
för Frilufsare samt en barngrupp inom MTB.  

Nedan tabell visar medlemsutvecklingen i lokalavdelningen sedan december 2009. 
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Ledare och ledarutveckling 

Under året har följande ledare varit aktiva i föreningen: 

 

Utöver ovan har ett antal familjeaktiviteter arrangerats där flera ledare och 
styrelsemedlemmar varit medarrangörer.  
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Under året har Gunnar Bergström flyttat och därmed slutat som ledare. Daniel 
Rovaniemi, Robert Molander, Anders Landberg och Anna Hultman har tillkommit som 
ledare. 

Under 2016 har följande ledare genomgått utbildningar inom Friluftsfrämjandet: 

● Cecilia Bengtsson - Parcour 
● Peter Karlén - Kanot 
● Daniel Rovaniemi, Per Bengtsson, Robert Molander och Tommy Gustafsson - 

MTB 

Deltagande i regionens verksamhet 
Under 2016 deltog Kinda lokalavdelning på regionstämman på Öxnegården i 
Huskvarna den 23 april. Karin Gustafsson representerade Kinda lokalavdelning. 

Ledarvård 
Under 2016 anordnade styrelsen en fest för ledare med familjer för att tacka för deras 
insatser under året samt dela ut förtjänstmärken till Tommy Gustafsson, Fredrik Malm 
Cecilia Bengtsson och Karin Gustafsson för deras insatser under minst 3 års tid i 
Kinda lokalavdelning. 

Verksamhet  
Nedanstående tabell visar en sammanställning över lokalavdelningens 
verksamhetstimmar under 2016 i förhållande till tidigare verksamhetsår.  
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Av tabellen framgår att lokalavdelningen under 2016 åter har lyckats öka antalet 
producerade timmar i förhållande till föregående år efter minskningen 2015. 
Ökningen beror främst på Frilufsargruppen samt MTB-gruppen. Totalt producerades 
5662,5 verksamhetstimmar fördelade på 2280 timmar familjeaktiviteter, 1221 timmar 
vuxenaktiviteter och 2161,5 timmar barnaktiviteter. I dessa aktiviteter ingår inte 
årsmöten, marknadsföringsaktiviteter, ledarträffar eller styrelsemöten utan det är 
tiden utomhus som räknas. 

 

Äventyrliga familjen 
Äventyrliga familjen fokuserar på att hela familjen skall kunna delta i vår verksamhet. 
Under året har vi genomfört följande familjedagar: 

● Vadstugeberget 2016-01-02 (14 deltagare) 
● Skridskoutflykt till Drögen 2016-01-06 (18 deltagare) 
● Pulkadag 2016-01-16 (ca 80 deltagare)  
● Reflexvandring 2016-02-24 (30 deltagare) 
● Omberg 2016-04-10 (ca 36 deltagare) 
● Medlemsdag på XXL 2016-04-18 (12 deltagare)  
● Terminsavslutning med familjer 2016-05-28 (ca 200 deltagare ) 
● Dackevandring kombinerat med familjeövernattning på Hovby skans 

2016-06-04 - 05 (6 deltagare på vandringen och 16 som övernattade) 
● Prova-på-paddling Björksund Åsunden 2014-06-18 (14 deltagare) 
● Familjeövernattning Bromön 2016-07-22 - 23 (12 deltagare) 
● Grill- och Paddelkväll på Hackelboö 2016-08-31 (16 deltagare) 
● Barnkalas i Kisa tillsammans med Kinda Ydre sparbank (många deltagare) 
● Avslutning Skogsmulle/ Skogsknytte med familjer 2016-11-19 (ca 80 +50 

deltagare) 
● Avslutning Skogsströvare med familjer 2016-11-19 (ca 35 deltagare) 
● Tomtevandring 2016-12-03 (ca 200 deltagare) 

 
Nedan beskrivs ett urval av ovan aktiviteter. 
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  Familjedag, Skridsko utflykt till drögen 2016-01-06 

Vintern har varit kall och isarna fryser till riktigt bra. Så vi beger oss upp till Drögen 
för en dag tillsammans med skridskoåkning och korvgrillning. 

Efter att ha lämnat bilarna vid kvarlämningar av ett gammalt torp fortsatte 
deltagarna till fots upp till vindskyddet en bit in i skogen. Där slog vi läger för dagen. 
Genast satte man igång med elden och gjorde sig hemmastadda. Barnen var ivriga 
att komma ut på isen så det var bara att ta med sig skyfflarna ner och börja skotta 
upp en fin skridskobana i viken nedanför. Det blev en härlig men kall dag med 18 
deltagare. 
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Familjedagar i pulkabacken -16 januari 
Den 16 januari hade det kommit mycket snö så det var dax för en familjedag i backen vid 
Åsundabadet.  Som tidigare år fixade vi en eld för att värma sig och laga lunch på. Sen var 
det bara att åka så mycket man orkade. Temperaturen var ett par minusgrader men det 
blåste en kylig vind, framförallt vid eldstaden nere vid sjön. Detta till trots uppskattade vi till 
80 deltagare under dagen. Plötsligt kändes vår backe inte längre så rymlig men tack vare 
skickliga förare (och ibland akrobatiska undanmanövrar från folk till fots) så undveks 
incidenter i backen. Efter ett par timmar i backen var de flesta barn (och vuxna med 
barnasinnet kvar) trötta och avkylda och gav sig hemåt. 

Familjedag tillsammans med Lufsarna på Omberg 2016-04-10 
Den 10 April beger sig Lufsargruppen tillsammans med äventyrliga familjen till det 
mytomspunna berget Omberg. Det var en vacker vårdag med både blåsippor och 
och vitsippor som vackert fyllde marken tillsammans med ramslöken som luktade 
starkt i backarna. Vi blev guidade av Johan Kinnmalm. Han är ledare i 
Friluftsfrämjandets lokalavdelning Vadstena. Med stor kunskap om berget gick vi en 
fin promenad som slutade vid Stocklyckehamn där vi grillade vår lunch. Lufsarbarnen 
fick måla sin gruppflagga medan övriga njöt i solen och gick på upptäcktsfärd längs 
Vätterns strand där vi bla hittade en grotta som undersöktes av alla barn och en del 
modiga vuxna. Det var totalt 36 deltagare med på denna aktivitet. 
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Grill och paddelkväll på Hackelboö -31 augusti  
Den 31 augusti tog några av våra ledare med sig våra nya kajaker till Hackelboös badplats 
där övriga mötte upp. Kajakerna har vi kunnat köpa in med hjälp av pengar vi fått från Kinda 
Ydre sparbanks 150 års jubileumsfond. Sammanlagt var vi 16 deltagare som grillade korv 
fikade och provade kajakerna. Det var en varm och skön kväll som övergick i natt innan vi 
gav oss tillbaka med hjälp av ficklampor. Barnen tyckte att det var spännande att gå på 
spängerna i halvmörkret. Förhoppningsvis blev nog en och annan lite sugen på att följa med 
ut på paddelturer till nästa sommar. 
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Barn- och ungdomsverksamhet 
Under 2016 har följande barn- och ungdomsgrupper funnits i Kinda lokalavdelning. 

Grupp Datum Deltagare  

Vårterminen 

Skogsknopp 1 2016-03-05 - 2016-05-28 12 

Skogsknytte 1 & 2 2016-03-05 – 2016-05-28 30 

Skogsmulle 1 & 2 2016-03-05 – 2016-05-28 24 

Strövarna 1 & 2 2016-03-05 – 2016-05-28 24 

   

Sommaren 

Cykelskola 2016-06-26 - 2016-06-30 20 

   

Höstterminen 

Skogsknytte 1 & 2 2016-09-17 – 2016-11-19 30 

Skogsmulle 1 - 3 2016-09-17 – 2016-11-19 36 

Strövare 1 2016-09-17 – 2016-11-19 36 

MTB Barn 2016-08-15 - 2016-09-26 20 

   

Helår 

Frilufsare 1 2016-03-12 - 2016-11-18 10 

 

Under höstterminen tillkom en Mullegrupp och Skogsknoppsgruppen slogs samman 
med den yngre Skogsknyttegruppen.  
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Vårterminsavslutning - barngrupper 
I slutet av maj var det dags för sommaravslutning i våra barngrupper och som 
traditionen bjuder var vi vid Hallstad ängars naturreservat. Det var 7 grupper som 
hade sin gemensamma avslutning under lördagen. Vi delade upp oss i respektive 
grupper och delade ut terminsmärken och de mindre barnen fick var sin lupp. De 
äldre Strövarbarnen fick en matkåsa. De äldsta Strövarbarnen och Lufsarbarnen 
hade en gemensam övernattning ute på Viggeby mellan lördag och söndag som sin 
avslutningsaktivitet. Då bodde barnen i de nyinköpta 10-mannatälten som vi fått 
pengar till från Kinda Ydre Sparbank. Det var en mycket blöt men lyckad övernattning 
med en del spökhistorier och iskalla bad. 
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Höstterminsavslutning - barngrupper 
2016 gjorde vi en uppdelning under avslutningarna. Vi började avslutningshelgen 
med Frilufsargruppen som träffades på fredagskvällen för en mysig grillkväll 
tillsammans med sina föräldrar vid Kalle Kula som kommit att bli deras bas.  

Knytte barnen var på sin vanliga plats och hade en mysig stund tillsammans både 
barn och vuxna. En rolig aktivitet under deras avslutning var när det poppades 
popcorn på stormköket. 

Mullebarnen var nästan på sin vanliga plats. Då det var vildsvinsjakt i skogen kring 
Kalle Kula där man planerat att genomföra avslutningen flyttades den till Röda 
gruppens basplats. Där gjorde några Strövarbarn upp eld och man bjöd på Mulles 
äppelmust och lekte.  

 

På eftermiddagen var det Strövarbarnens tur att ha sin avslutning. Även denna gång 
tog man med sig sina anhöriga till basplatsen, i deras fall Strövarberget. Här fick de 
visa hur duktiga de blivit på att göra upp eld och vad de har byggt under terminen. 
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Vuxenverksamhet 
Under 2016 har vi i lokalavdelningen utvecklat vår vuxenverksamhet med 4 nya MTB 
ledare. Vi har dessutom genomfört två grundkurser i överlevnad med gott resultat 
samt gjort en strapats i Nils Dackes fotspår mellan olika skansar och den gamla 
landsvägen. 

● Mountainbike 2016 ett antal träffar under sommarhalvåret  
● Dacke-vandring 2016-06-04 (6 deltagare) 
● Tjejgrupp bildas på Städjans topp 2016-07-05 (4 deltagare) 
● Kajak 8 turer under sommaren 2016  
● Grundkurs överlevnad, 2016-05-07 – 08 (19 deltagare) 
● Tjejgruppen vandring på Viggeby 2016-08-21 (2 deltagare) 
● Grundkurs överlevnad, 2016-08-27 – 28 (18 deltagare) 

MTB 
Precis som under tidigare år har lokalavdelningen haft en MTB-sektion och även 
under 2016 har sektionen byggt på en telefon- eller SMS-kedja. Under året har 4 av 
våra ledare tagit ett omtag på verksamheten. Daniel Rovaniemi, Per Bengtsson, 
Robert Molander och Tommy Gustafsson har blivit en bra ledargrupp som fick gott 
om inspiration på årets ledarvecka uppe i Idre. Senare under året utbildade sig dessa 
till MTB ledare nere i Skåne. Tillkommit har även Anders Landberg som hjälpledare. 

Man har under året haft en löst sammansatt grupp som träffats när det passat och 
cyklat runt i Kindabygden.  

Kajak 
Sektionen har under sommaren 2016 utbildat en ledare, Peter Karlén, som under 
perioden varit med och lett 8 st paddeltillfällen. Vi har startat ett samarbete med 
kringliggande lokalavdelningar för att få till ett ökat deltagande på träffarna och för att 
kunna tillgodose kravet på antal ledare. 

Föreningen har med hjälp av fonderade pengar från Kinda Ydre sparbank kunnat 
köpa in två plastkajaker som man som medlem får låna gratis. Allt för att få ut fler på 
vattnet. 

Tjejgrupp 
Det bildades en tjejgrupp under ledarveckan i Idre. Ett behov av att få komma ut utan 
barn skapade denna grupp. Den första träffen blev en vandring upp på Städjans topp 
en dag med en blandning av strålande sol och ösregn. Den andra träffen var det 
tyvärr inte så många som kunde delta, men en skön vandring i Viggeby naturreservat 
blev det och vi hoppas kunna öka verksamheten under nästa år då vi ser ett stort 
behov av denna verksamhet. 
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Marknadsföring 
Under året har vi valt att inte vara närvarande på någon marknad. Vi har satt upp 
anslag om våran verksamhet när så varit lämpligt för att få in nya barn till våra 
grupper.  

Vi har också jobbat vidare med mail, vår hemsida och vår facebooksida som 
informationskanaler. Den senare har blivit en viktig kanal för att snabbt sprida 
information om våra arrangemang.  

Artiklar 
Under året har vi bjudit in pressen vid ett par tillfällen. Följande artiklar har publicerats 
under året.  

● Reportage i Kindaposten om vår överlevnadskurs den 29 augusti 
● Reportage i Kindaposten om Stipendiepengar från Kinda Ydre 

sparbank 11 maj 
● Reportage i Kindaposten om Barnkalaset Kinda Ydre Sparbank 

anordnat 6 september 
 

 

Kontaktuppgifter 
Besöksadress: Kalmarvägen 47 
Postadress: 590 43 Rimforsa 
E-post: kinda@friluftsframjandet.se 
Hemsida: www.friluftsframjandet/kinda.se 
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