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FRILUFTSFRÄMJANDETS

VISION

"Världens bästa friluftsupplevelser för alla, 

guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare". 

Visionen fungerar som vår kompass och vårt långsiktiga mål.

Mullsjö lokalavdelning ska verka för Friluftsfrämjandets vision 

och mål utifrån vår lokala förutsättningar och målsättningar 



Lust  Tillgänglighet  Kunskap

Vi brinner för friluftsliv och naturen. Vi är här för att vi tycker om det 

vi gör och har roligt tillsammans. Tillgänglighet handlar om 

tillgång till vår natur och allemansrätten. Hos oss är alla 

välkomna! Med kunskap tar vi ansvar för våra deltagare och 

naturen.

VÅRA VÄRDERINGAR



UTVECKLING AV  DEN 

LOKALA VERKSAMHETEN

✓ Genom aktivt arbete med att förbättra våra 

förutsättningar till ökad verksamhet. 

✓ Genom att fortsätta utveckla och stärka den 

verksamhet vi redan bedriver.



SAMARBETSPARTNERS

SPONSOR



✓ Familjemulle

✓ Strövarna

✓ Mountainbike

✓ Vandringar

✓ Vandringsleder och ledskötsel

✓ Snowboard 

✓ Kajak

✓ Bastubad

✓ Onsdagsgänget

✓ Familjeaktiviteter för alla oavsett

förutsättningar, t.ex kick-off

FORTSATT UTVECKLING AV 

VÅR BASVERKSAMHET



VÅRDA BEFINTLIGA MEDLEMMAR OCH 

REKRYTERA NYA, MARKNADSFÖRING

✓ Skapa ett attraktivt program som synliggörs 

och marknadsförs genom:

– Vår hemsida

– Facebook

– Medlemsmail

– Våra samarbetspartners

– Vår egen tidning Främjaren

– ”Mun till Mun”-metoden



Generösa erbjudanden att 

genom föreningen kunna hyra:

✓Kajaker

✓Släpkärra

✓Bastu

✓Grillstuga

✓Stuga

✓Friluftsutrustning

VÅRDA BEFINTLIGA MEDLEMMAR OCH 

REKRYTERA NYA, ERBJUDANDE

Gemensamma aktiviteter som 

t.ex:

✓ Kickoff 

✓ Julaktivitet

✓ Medlemsmöten



REKRYTERA NYA LEDARE

✓ Genom annonsering i främjaren och på 

vår hemsida tydliggöra vad 

lokalavdelningen erbjuder en ledare som 

t.ex.

– Ledarkläder

– Utbildning

✓ Försöka intressera medlemmar att gå 

ledarutbildning eller bli hjälpledare.



✓ Alltid informera om och erbjuda fortbildning till 

alla ledare där intresse  finns. Tex. Utblick.

✓ Ledarkläder & utrustning 

✓ Ledarförmåner som exempelvis möjlighet att 

utnyttja stuga, bastu, friluftsutrustning m.m.

✓ Tilldela alla verksamheter en kontaktperson inom 

styrelsen 

✓ Anordna ledarträffar 

✓ Informera och budgetera för ledarvårdspengar.

✓ Årets främjare

INSPIRERA OCH VÅRDA 

VÅRA ENGAGERADE LEDARE 



Aktivt informera och uppmuntra till större 

utnyttjande av stugan:

✓ Marknadsföra möjligheten till att hyra 

stugan.

✓ Anordna fixardagar för att underhålla 

och utveckla vår föreningsstuga. 

BJÖRKÄNG MED GRILL- OCH 

BASTUSTUGA



✓ Tillgänglighet i fokus

✓ Familjemulle bedriver

verksamhet inom

området vid basplats

Torestorp.

✓ Strövarna bedriver

verksamhet vid 

basplats Björkäng

✓ Underhåll av våra 

basplatser med 

vindskydd både vid 

Torestorp och  Näs.

FORTSATT UTVECKLING AV VÅRA

BASPLATSER



LÅT ÄVENTYRET BÖRJA!
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