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Styrelsen  
Ordförande  Sara Löfstedt  

Vice ordförande Martin Rydén 

Kassör  Mikael Hjerpe  

Sekreterare  Sigrid Vemdal    

Ledamöter:                            Gunnar Ahrentorp 

                                            Rebecka Axell 

  Kim Andersen 

  Roger Abrahamsson, suppleant                                     

Styrelsen har haft möte varje månad med undantag för juli och augusti. 

 

Valberedning 
Anna-Lena Svensson 

 

Medlemsstatistik 

Vid medlemsårets slut 2021-09-30 var det 391 medlemmar i vår lokalavdelning, en ökning med 

46 medlemmar från 2020. Av dem var 50 enskilda medlemmar, 200 familjemedlemmar och 141 

gruppmedlemmar. 231 medlemmar var under 18 år.  

 

VÅRA VERKSAMHETER 

Familjemulle 
Ledare: Anna Lindh Fogelström, Sara Löfstedt 

Hjälpledare: Kim Andersen, Björn Bergqvist 

Inledningen på 2021 fortsatte tyvärr på samma sätt som vi avslutade 2020 – vårterminen för 

Familjemulle fick ställas in pga COVID-19. Vi var därför mycket glada när vi äntligen kunde 

starta i gång verksamheten igen efter sommaren. Extra glädjande är att flera av de familjer som 

var med oss innan pandemin har återkommit och att vi också fick lite nya medlemmar. Under 

hösten har vi träffats totalt sex gånger och äntligen fick vi genomföra vårt efterlängtade Mulle-

disco! Vi var ett glatt gäng som rockade loss i skogen en fredagskväll i november. Mullsjöborna 

undrade nog vem det var som spelade disco på högsta volym i mörkret! Extra populärt var 

också besöket av Mulle på vår terminsavslutning i december. 

Verksamheten har under året bedrivits av två utbildade Mulle-ledare och två hjälpledare. Vi har 

haft god uppslutning på våra träffar och har vid flera tillfällen delat upp barnen i lite mindre 

grupper för att på bästa sätt kunna anpassa verksamheten utifrån de olika åldrarna. Vi ser dock 

framöver ett behov av fler ledare för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. 

Huvuddelen av vår verksamhet sker vid Basplatsen, där vi också har en separat plats lite längre 

upp i skogen för Grävlingarna. Vi inleder alltid varje träff med samling och namnlek, innan vi 

”knackar på” i skogen och frågar om vi får komma in. Vår maskot, ekorren Dino, hjälper till vid 

samlingen. Stående lekar vid varje träff är ”kom alla mina Mullebarn”, ”knack knack är Mulle 

hemma” och ”ballongleken”. Varje träff avslutas också med ”hej då” ramsan. Vi märker att 

barnen tycker om att varje träff inleds och avslutas på samma sätt. 

Målet är att varje träff ska ha ett specifikt tema. Under 2021 har vi haft följande tema/aktiviteter: 

 21 augusti – kickoff; gemensam promenad till och ”återupptäckande” av basplatsen, 

skattjakt 

 11 september – knopar, knivhantering och packa din ryggsäck; aktivitetsbana för de 

yngre 
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 3 oktober – matlagning (potatisstomp, köttbullar och lingonsylt samt äppelpaj till 

efterrätt) 

 25 oktober – vattenlek vid Trollsjön 

 13 november – Mulledisco med reflexvandring, grillning, marshmallows och popcorn! 

 12 december – terminsavslutning med tomtegröt, julpyssel, besök av Mulle och dans 

kring granen 

 

Kajak  
Ledare: Mikael Krig, Calle Nyholm 

Hjälpledare: Martin Mizgalski 

Under året som gått har vi genomfört sex paddlingsaktiviteter: 

Vi har varit i Nässjön/Svansjön samt flera tillfällen i Stråken. Det har varit ”Drop-in”paddling på 

Mullsjön med 15-20 nyfikna deltagare i alla åldrar. Vi har paddlat i Tidan och burit kajaker förbi 

kraftverksdammar, paddlat i strömmande åar och spegelblanka sjöar i solnedgång, regn och sol 

och alltid med en fika förstås, gärna vid en sprakande liten eld. 

Nytt för i år var en nattpaddling där vi hoppades att få sällskap av fullmånen, men den 

behagade tyvärr inte att klättra över trädtopparna så det blev paddling i beckmörker med bara 

små röda lampor på deltagarna. Det blev en ny upplevelse och helt säkert något vi kommer att 

fortsätta med. 

Vi har under våra paddelturer visat hur kamraträddning går till i verkliga livet, och på en tur fick 

samtliga deltagare själva prova på hur det var att välta och ta sig upp i kajaken igen, en mycket 

uppskattad och lärorik övning 

Totalt har drygt 30 personer deltagit vid våra paddlingar 2021. 

Mountainbike 
Ledare: David Löfstedt 

Hjälpledare: Hampus Persson 

I slutet av oktober hade mtb-verksamheten en efterlängtad nystart. Några cykeltillfällen hanns 

med i november och början av december innan snön gjorde tidig entré.  

Snowboard  
Ledare: Steve Lordan  

Snowboardsäsongen startade i januari och avslutades i mars. Åtta deltagare tränade balans, 
teknik och lärde sig trix på snowboarden under lekfulla former i Knaggebo.  
 

FRISTÅENDE VERKSAMHET  

I Ur och Skur Oxdragaren i Habo 
Förskolechef: Ulrika Lindblad 

Ca 120 barn och 25 pedagoger 

 
Förskolan är knuten till vår lokalavdelning och personal och barn är medlemmar i vår 

lokalavdelning. De får sitt medlemskap via förskolan och registreras som gruppmedlemmar.  
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SAMARBETSPROJEKT/ARRANGEMANG 

Barnens Stråkenlopp  
Coronapandemin satte käppar i hjulen och årets arrangemang ställdes in.    

Cykelpasset  
Majsan Helgeroth, Sigrid Vemdal 

Under sommaren arrangerades Cykelpasset tillsammans med Mullsjö SOK. En fotorientering 
förlagd till två olika kartor, en karta i Sandhem samt sydöst om Sandhem och en karta i Mullsjö 
samt sydöst om Mullsjö. Antal sålda paket: 65st. 
Vid avslutningen i september i MSOK-stugan bjöds det på fika, priser lottades ut och deltagarna 
fick fylla i en enkät. Enkäten bifogas verksamhetsberättelsen.  

Kickoff  
I augusti ordnades en kickoff i badparken i Mullsjö. Det fanns möjlighet att gå tipspromenad runt 

sjön och att prova på kajak. Familjemulle hade sin första träff för terminen, de promenerade till 

Basplatsen och lekte olika lekar. Solen sken och det var en minnesvärd dag för alla deltagare.  

Julvandring på Ryfors 
I mitten av december anordnade vi en julvandring på Ryfors. Den tidiga snön bjöd på ett vackert 

vinterlandskap. Ca 20 medlemmar gick tipspromenad genom gammelskogen och vidare till 

Smedjan där det serverades glögg och gröt. Smidesföreningen höll öppet i smedjan och visade 

en del av sin verksamhet.  

Årets Mullsjöfrämjare 
Med anledning av pandemin beslutade styrelsen att låta årets Mullsjöfrämjare vila 2021. 

Utmärkelsen återkommer 2022.  

ÖVRIGT 

Björkäng/vandringsleder 
”Onsdagsgänget” 

En liten men naggande god grupp med ledröjare har kämpat på 2021. Med Coronaavstånd har 

leder markerats, målats och röjts. Vi har satsat mest tid och energi på lederna som rör sig 

omkring Stråken. Detta på kommunens önskan då besök från regionen skulle ske under hösten. 

Det sattes nya skyltar, det målades i orange, gul, lila samt blått under ett 20 tal olika tillfällen. 

Gunnar Ahrentorp deltog efter regionens vandring på en träff i vårt gamla hotell. Där berättade 

han utförligt om vår verksamhet. Deltagarna var intresserade och många frågor besvarades. 

Dessutom har Onsdagsgänget pysslat om och underhållit vårt kära Björkäng. Bland annat fixat 

en del kompletteringsarbete till vår nya Grill och Bastu. 

Med stora förhoppningar på några nya ledröjare till nästa år tackar ledansvariga alla för de 

många timmar som vandrats. 
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Webben/Facebook 
Ansvarig: Sigrid Vemdal samt grenledare 

Lokalavdelningens webbsida har uppdaterats löpande under året.  

 
Lokalavdelningen har tre aktiva Facebooksidor: Familjemulle Friluftsfrämjandet i Mullsjö, MTB 

junior Sandhem/Mullsjö Friluftsfrämjandet samt Friluftsfrämjandet Mullsjö lokalavdelning. Dessa 

sidor används flitigt som marknadsföring, informationskanaler och för att synliggöra genomförda 

äventyr.  

Mullsjöfrämjaren  
Redaktör: Erik Bergbom 

Bisittare: Sigrid Vemdal 

Ett höstnummer delades ut i augusti   

UTBILDNING/FORTBILDNING 

Genomförda utbildningar 

• Kajakledare steg 1 

Calle Nyholm 

 

• Vandringsledare 

Kim Andersen 

 

• Clinic för snowboardledare 

Steve Lordan 

 

• Digital fortbildning, tips och trix för din lokalavdelnings webbsida 

Sigrid Vemdal 

 

STORT TACK till våra kreativa och professionella ledare för ert värdefulla engagemang. 

Även 2021 har varit ett år som utmanat oss på många sätt och samtidigt ett år då friluftslivet 

haft extra stor betydelse. Tack också till alla våra medlemmar för att ni har deltagit i de 

aktiviteter vi kunnat genomföra och för att ni stöttar vår lokalavdelning i stort och smått. Sist men 

inte minst tackar vi våra samarbetspartners för ett gott samarbete under 2021! 

 

Sara Löfstedt  Martin Rydén    Sigrid Vemdal 

 

 

Mikael Hjerpe  Gunnar Ahrentorp Rebecka Axell   

 

 

Kim Andersen  Roger Abrahamsson 


