Nyhetsbrev 1 2021 - Friluftsfrämjandet Västervik
Detta är ett nyhetsbrev som ges ut av Styrelsen i Friluftsfrämjandet i Västervik. Det innehåller något
av det som diskuterats på årsmötet, styrelsemöten, övriga nyheter från de olika grenarna samt
annan information om saker som händer i Västervik.

Styrelsen
På årsmötet den 14 mars återvaldes styrelsen i stort i sin helhet. Två förändringar gjordes, den ena
var att Anders Kjellberg har bett om att få avgå och gjorde det nu alltså formellt. Den andra
förändringen är att styrelsen nu består av en ordförande och sex ledamöter, inga suppleanter.
Styrelsens ledamöter är:
Joachim Axelsson
Johan Hägglund
Johannes Löf
Lotta Carlsson
Anders Wetter
Anders Rönnberg
Ronja Rönnqvist

- ordförande
- kassör
- ledamot
- ledamot
- ledamot
- ledamot
- ledamot

Valberedningen
Valberedningen består idag av Mattias Darlin som är barnledare. Styrelsen fick i uppdrag att utöka
valberedningen så at den består av tre personer. Vi skulle vilja att valberedningens ledamöter speglar
föreningen med en deltagare från sektionerna, barn, kajak och vandring. Alltså efterlyser vi personer
som är knutna till någon av sektionerna kajak och vandring. För att sitta i valberedningen måste man
inte vara ledare. Som valberedare förbereder du tillsammans med två andra föreningsmedlemmar
inför årsmötet då valberedningens uppdrag är att inventera vilka av föreningens medlemmar som vill
ta plats i styrelsen! Som en del i valberedningen får du:
• lära känna föreningens medlemmar (många mycket trevliga personer)
• vara med på vår årliga ledar- och styrelseträff
• bidra till utvecklingen av vår förening
Visst låter detta oemotståndligt? Skynda och anmäl ditt intresse till Johannes Löf via mail
johannes.lof@friluftsframjandet.se eller via telefon 0701-74 99 53, eller via Messenger!

friluftsframjandet.se

Civid19-läget
I skrivande stund (2021-04-29) är Coronaläget ansträngt. Där sjukvården i regionen är hårt prövad.
Nya hårdare rekommendationer från Region Kalmar län kom 26 april. Därför har barngrupperna
beslutat om en två veckors paus. Ny utvärdering av läget görs innan uppstart sker igen.
Alla ledare har fått ett dokument skickat till sig ang hur Friluftsfrämjandet i Västervik tolkar rådande
rekommendationer.
Följ länken för mera information,
https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/
https://www.vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/information-om-coronaviruset/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/efter-vaccinationen--fortsattfolja-de-allmanna-raden/

Sektionerna
Nedan kommer en kortsammanfattning av läget inom sektionerna.
Barnsektionen har flera grupper i gång. Det är Knytte, Mulle, Strövare och Frilufsare. Alla grupper är
välfyllda. För de minsta som har en vuxen med sig har begränsning av antalet behövt göras så att
man är max 8 vuxna på träffarna. I övriga grupper ligger deltagarantalet runt 15 barn. Som nämns
ovan har en ca två veckor lång paus införts just nu.
Kajak-, vandrings- och MTB-sektionen hoppas kunna starta upp i mitten på maj beroende på
Coronaläget. Mer information kommer senare.
Utöver den vanliga verksamheten planerar kajakledarna för det läger för kajakledare från hela
Sverige som blev inställt förra sommaren. Detta ska hållas på Rågö i början av september. Roligt att vi
får arrangera detta och visa upp vår fantastiska skärgård.
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Årliga ledarträffen och 50-årsfest
I dagsläget kan vi inte säga något om vi kan hålla ledarträffen för styrelsen, valberedningen och alla
ledare med familjer på Rågö som vi brukar ha i augusti. Vi kan inte heller svara på om vi kan fira det
50 års jubileum som föreningen fyllde under 2020.

Intervju
I varje nyhetsbrev tänkte vi ha med en kort intervju av någon av våra ledare eller styrelseledamot. Nu
är det Katrin Thoréns tur. Hon är en av de ansvariga ledarna inom kajaksektionen.
Namn
Katrin Thorén
Hur länge har du varit medlem i föreningen?
Jag har varit medlem sedan 2014.
Varför gick du med?
Jag började att paddla kajak under tiden jag skolade om mig till
fritidsledare på Folkhögskolan i Gamleby. Efter det ville jag fortsätta
paddla men hade inga vänner som paddlade. Då blev fann jag
paddelkompisar i Friluftsfrämjandet.
I vilken gren är du ledare idag?
Idag är jag grenledare i kajakverksamheten.
Har du tidigare varit ledare för någon annan gren?
Jag har inte varit ledare i någon annan gren.
När och varför blev du ledare?
Efter att ha paddlat en säsong med Friluftsfrämjandet fick jag frågan om jag ville bli och det ville jag.
Det kändes spännande och roligt att få utbildning genom främjandet och att få möjlighet till att
utveckla mig mera. Att vara ledare hade jag erfarenhet från mitt jobb men inte i någon förening.
Hur har kajaksektionen Covid-19 anpassat sin verksamhet?
Kajaksektionen har fått tänka nytt och ställa om. Mindre grupper annat säkerhetstänkande, ingen
samåkning och ingen gemensam mat mm.
Varför tycker du att det är värt att arbeta ideellt i föreningen?
Att vara ledare driver mig framåt till utveckling. Jag får dela mitt intresse med andra likasinnade och
känna samhörighet och gemenskap.
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Vad ser du att föreningen är om tio år?
Jag tror att vi har utvecklats med större verksamhet och flera medlemmar. Vi går förhoppningsvis
mot en framtid med mera friluftsliv till folket och ett utvecklat miljötänk. Min ambition är att vara
med att utveckla och påverka det.

friluftsframjandet.se

