
 

Friluftsfrämjandet Region Öst 

 

Övergripande 3-årig verksamhetsplan,  

2022–2024  

 

Friluftsfrämjandets Strategi 2030 är ambitiös, med tydliga mål. Denna 3-åriga 

verksamhetsplan konkretiserar eller förtydligar vad vår organisation behöver 

fokusera på de kommande åren för att nå de mål och strategier som finns i Strategi 

2030. Den 3-åriga planen är ett bevis på vårt gemensamma agerande som Ett 

Friluftsfrämjandet – en stor och bred organisation, med ett gemensamt uppdrag. 

Och blå färg på kläderna. 

Verksamhetsplanen föreslår gemensamma prioriteringar för alla tre nivåer de 

kommande tre åren, främst i linje med de tre huvudstrategierna i Strategi 2030:  

1) Ledarlett friluftsliv,  

2) Mer utomhuspedagogik i förskola och skola, samt  

3) Inspiration till allmänheten.  

 

Detta inkluderar även ett fokus på de kvantitativa 2030-målen i Strategi 2030, 

nedbrutna per år för åren 2022–2024. Avslutningsvis, under rubrik 4. 

Organisatoriska prioriteringar, lyfts prioriteringar inom kommunikation, digitalisering, 

organisation samt finansiering.  

Den 3-åriga verksamhetsplanen beslutas av Regionstämman. Inför kommande 3-

årsperiod tas en ny plan fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Aktiva medlemmar genom många, bra och engagerade ledare 

 

Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för 

naturen, genom friluftsliv, och det gör vi främst genom ”ledarlett friluftsliv”, d.v.s. när 

en av våra ledare tar med en grupp medlemmar på äventyr. Det är genom 

deltagande i äventyr som vårt uppdrag uppfylls. Men, uppskattningsvis deltar ”bara” 

cirka två tredjedelar av våra medlemmar idag i något äventyr årligen.  

Det 3-åriga målet för ”aktiva medlemmar” är därför att verka för att alla medlemmar 

årligen ska delta i minst ett äventyr. D.v.s. även den medlem som idag ser sig som 

”stödmedlem” ska lockas att delta. Inte hej då till stödmedlemmar, utan istället - vi 

har något som passar alla.  

Strategin för att nå målet ”aktiva medlemmar” är ”många, bra och engagerade 

ledare”, inkl. att öka antalet ledarkompetenser från cirka 9 000 år 2021 till 20 000 år 

2030. En högre andel ledarkompetenser per medlem är avgörande för att kunna 

erbjuda den omfattning samt bredd av grenar och nivåer, som behövs för att 

aktivera alla medlemmar.  

Friluftsfrämjandet Region Öst har år 2021 cirka 1450 ledarkompetenser. 

Strategi 2030 innehåller en sänkning av målet för medlemstillväxt från 200 000 till 

150 000. 150 000 medlemmar år 2030 motsvarar ungefär en fortsatt organisk 

tillväxt, som framförallt drivs på av ett ökat intresse för friluftsliv i samhället. 

Friluftsfrämjandet strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuder 

verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och trygga för alla, oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Regionens roll i förverkligande av detta mål:  

 Sträva efter att anordna utbildningsplatser av hög kvalitet inom 

Friluftsakademin för ledarutbildningar och fortbildningar i linje med  

1) behov hos lokalavdelningarna, samt  

2) nedbrytningarna av 2030-målet för antal ledarkompetenser, enligt nedan 

 

 



 

 

 

 

 

 Stödja lokalavdelningarna i regionen med deras verksamhetsutveckling, 

t.ex. med fokus på breddning av friluftsgrenar och nivåer, samt i linje med 

medlemmarnas intresse 

 Rekrytera, samordna och vårda kursledare  

 Finansiera och uppmuntra utbildning och fortbildning av kursledare  

 Föreslå HLU:are1 samt nominera kursledare till Utvecklingsgrupper2  

 

2. Mer utomhuspedagogik i förskola och skola 

Friluftsfrämjandet ska aktivt bidra till Sveriges friluftsmål ”Ett rikt friluftsliv i skolan” 

genom att nationellt öka antalet förskolor/skolor som är licenstagare, vi har avtal 

med eller som vi är huvudman för från 400 st 2021 till 700 st 2030. Utöver detta 

sprida information (via t.ex. innehåll på webbplats och nyhetsbrev) och material för 

mer utomhuspedagogik i förskolor/skolor. 

Inom Friluftsfrämjandet Region Öst finns det 48 förskolor år 2021 både Skogsmulle 

i förskolan och I Ur och skur förskolor.  

Regionens roll i förverkligande av detta mål:  

 I samverkan med I Ur och Skur informera förskolor/skolor/fritidshem inom 

regionen om möjligheten att bli I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan eller 

Skogshjältarna  

 

 I samverkan med I Ur och Skur erbjuda utbildningar inom Friluftsakademin 

för pedagoger/lärare, i linje med planerad tillväxt (ovan) för Skogsmulle i 

förskolan och Skogshjältarna, samt i samarbete med I Ur och Skur och på 

rikskontoret ansvarig för förskola/skola 

Steg ett för Region Öst är att kartlägga och analysera nuläget av förskolor och 

skolor inom regionen. Steg två, när verktygen för licensiering är reviderade, påbörja 

ett aktivare arbete med information och mer utbildning riktade till förskolor och 

skolor.  

 

 

 

 

 

 

 

1 HLU är en förkortning av Högre Ledarskapsutbildning, och är den grupp som utbildar våra kursledare, som i 

sin tur utbildar våra ledare. 2 Utvecklingsgrupper är den nationella grupp (bestående av regionala 

representanter) som är ideellt engagerade i kvalitetssäkringen och utvecklingen av en friluftsgren samt dess 

ledarutbildningar.  



 

 

 

3. Inspiration till allmänheten  

25 % av allmänheten ska år 2030 inspireras till friluftsliv och informeras om 

allemansrätten av Friluftsfrämjandet, en ökning från 8 % år 2020. För åren 2022–24 

innebär det en ökning till cirka 15 %. 

Regionens roll i förverkligande av detta mål:  

 Inspirera, leda och stötta lokalavdelningarna i deras roll i förverkligandet av 

detta mål 

 

 Stötta och tätt samverka med riksorganisationen i förverkligandet av detta 

mål samt med länsstyrelser och regioner. 

 

 Åren 2021-2023 pågår en gemensam satsning, Activate – tillsammans för 

en aktiv fritid, med Studiefrämjandet Östergötland och RF-SISU 

Östergötland i syfte att få fler unga i rörelse och engagerade i 

föreningslivet.  

 

Region Öst ska arbeta fram en kommunikationsstrategi samt bidra till framtagning 

av ett paketerat material att använda vid olika tillfällen i syfte att synliggöra 

Friluftsfrämjandet och vår verksamhet. 

 

4. Organisatoriska prioriteringar  

1. Inom kommunikation, de kommande tre åren, 

 ska regionen stötta lokalavdelningarna i deras arbete med kommunikation 

 vidareutveckla och förtydliga Friluftsfrämjandets bidrag till folkhälsa, 

livsglädje och respekt för naturen, inte minst i dialog med beslutsfattare. 

Och särskilt i samhällets arbete efter covid-19 

 utveckla samarbetet som påbörjats under Friluftslivets år 2021 

 arbeta tillsammans genom hela organisationen med Friluftsfrämjandets 

påverkansarbete, i linje med antagen strategi - inom triangeln 

allemansrätten, Sveriges friluftsmål samt Svenskt Friluftslivs agenda - och 

med fokus på lokalt arbete med opinionsbildning och påverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Inom digitalisering, de kommande tre åren, 

 fokusera på fortsatt utveckling av användandet av olika digitala plattformar 

för dialog, demokrati och utbildningar 

3. Inom organisation, de kommande tre åren, 

 ska regionen skapa mötesplatser och nätverk för erfarenhetsutbyte mellan 

ledare och förtroendevalda, t.ex. grenledarträffar, ordförandeträffar och 

träffar för lokalavdelningar som driver skidanläggningar. 

4. Inom finansiering, de kommande tre åren, 

 ska regionen arbeta för förstärkt finansiering, för att kunna utveckla vår 

kärnverksamhet: stötta lokalavdelningarna med organisationsutveckling 

samt erbjuda utbildningar inom Friluftsakademin 

5. Inom Friluftsakademin, de kommande tre åren, 

 ska vi gemensamt verka för att vi har en Friluftsakademi, som är 

gemensam och tydlig och är en viktig del i det löpande bygget av ett 

Friluftsfrämjandet samt att Friluftsakademin är en tydlig avsändare för alla 

våra utbildningar och fortbildningar och bygger på Friluftsfrämjandets 

värderingar och ledarskap 

 ska regionen rekrytera, samordna och vårda kursledare, prioritera 

finansiering av utbildning och fortbildning av kursledare, föreslå HLU:are, 

samt nominera kursledare till utvecklingsgrupper 

 ska regionen sträva efter att planera, administrera och leverera 

utbildningsplatser för ledarutbildningar och fortbildningar i linje med behov 

hos lokalavdelningarna samt externa intressenter 

 ska regionen (i samverkan med I Ur och Skur och riksorganisationen) 

planera, administrera och leverera utbildningsplatser för pedagoger/lärare 

 


