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GÖSTA FROHMS SKOGSMULLESTIFTELSE 2018
Ännu ett år har gått i vår stiftelse som Gösta
Frohm bildade 1986.

Siw Linde och Kerstin Erman har reviderat
”Skogsmulle från början och in i framtiden”.
Nytt namn är Skogsmulle från början. Johan
Linde har varit behjälplig med layout m.m.

Under året har vi träffat Friluftsfrämjandets
riksorganisation vid två tillfällen för att
komma fram till vår gemensamma
överenskommelse om hur Skogsmulle och
hans vänner kan utvecklas till gagn för alla
barnledare i organisationen.

Kajsa Källström och Jill Westermark har
fortsatt att vara på Skansen och träffat
Skogsmulle vid fyra tillfällen.
Anita Stigberg håller i Skogsmulle på Lida
sedan första gången 1996.

Vid Riksstämman i Höör sista helgen i maj
fick Ann-Cathrine Fornander och Anita
Stigberg ta emot Friluftsfrämjandets högsta
utmärkelse Järnmedaljen.
Båda har varit ledare i Friluftsfrämjandet
under 50 år, en fantastisk ledargärning,
som de båda fortsätter med. Skogsmulle som
figur känner de väl och genom sitt
engagemang har de inspirerat många ledare
runt om i landet.

22 september var det dags för
stipendieutdelning i samband med en
familjedag på Lida, till ära för Gösta Frohm.
Denna gång fick Katarina Knutsson och
Lovisa Cederström ta emot stipendiet för
sina ledargärningar.
Sachiko Takami, Siw Linde och Magnus
Linde har tagit emot flera studiebesök från
olika länder som vill veta mer om
Skogsmulle verksamheten i Sverige och I Ur
och Skur.

17 maj firade Skogsmulle och hans vänner,
förskolans dag på Tuulas förskola. Många
barn och vuxna kom på besök dit. Anita
Stigberg, Siw Linde, Kerstin Erman samt
Sachiko Takami med japanska mulleledare
var på plats.

Anita Egle från Tyskland har översatt ”
Känner Du Skogsmulle” till tyska och Johan
Linde har varit behjälplig med layout.
I december fick vi ett tråkigt besked att vår
tidigare stipendiat och hedersledamot har
avlidit, Ulla Wihlborg, som fick stipendiet
1998 för sina ledargärningar. Ulla fick
stipendiet tillsammans med Solveig
Ahlström, då de med stor entusiasm
genomförde många
Skogsmulleledarutbildningar bland annat i
St. Petersburg i Ryssland. Ulla var mycket
omtyckt och har betytt mycket för
Friluftsfrämjandets barnverksamhet,
framförallt utvecklingen av Skogsknopp,
Skogsknytte och I Ur och Skur.

Första helgen i juni medverkade Anita
Stigberg och Jill Westermark i Våryran vid
Bommersvik. Ett bra tillfälle att träffa
blivande stipendiater och sprida uppropet.
Anita ingår i en referensgrupp som leds av
Friluftsfrämjandets riksorganisation
”Skogsmulle i Framtiden” med bland annat
framtagning av Skogsmulles naturbok i form
av en app.

Vi vill tacka alla engagerade ledare och funktionärer som bidragit och medverkat till att
Skogsmulle och hans vänner lever vidare.
Jill Westermark
Ordförande
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GÖSTA FROHMS STIPENDIUM 2018
Stipendiater
År 2018 valdes två stipendiater, Katarina Knutsson Lennerstedt, Öckerö lokalavdelning och
Lovisa Cederström, Helsingborgs lokalavdelning, att ta emot Gösta Frohms stipendium på 5000
kr var.
Katarina är en inspirerande ledare och kursledare som med sitt engagerade sätt lyckats få igång
nya barnverksamheter. Hon har medverkat till utvecklingen av nya utbildningsplaner för
barnverksamheten såsom ”Skogsmulle i förskolan” ”Skogsmulle i Skogens värld” och ”Öppna
skogsgläntan”. Fjällfina är en figur som står henne mycket nära och hon berättar gärna för barn
om fjällen på ett fantasifullt sätt, både i fantasi och verklighet.
Lovisa är en eldsjäl som lyckats fånga nya målgrupper i arbetet med ”Meningsfull väntan” där
hon startat verksamheter för barn, unga och familjer som är nyanlända till Sverige. Lovisa är även
mentor för en av de nyanlända ungdomarna som medverkar i aktiviteterna, där även äventyrliga
familjen ingår. Lovisa inspirerar till nya möten i naturen för nyanlända, både barn och vuxna, som
även lär sig svenska genom naturen och allemansrätten.
Utdelningen
Katarina och Lovisa fick ta emot sina stipendier på Lida Friluftsgård i samband med att Botkyrka
lokalavdelning arrangerade en familjefriluftsdag lördagen 22 september. Familjedagen och
stipendieutdelningen hade samlat ett stort antal besökare
Dagens festligheter avslutades med ett mingel i Naturporten.
Det bjöds på bubblig dricka(alkoholfri) och snacks och dagen till ära var det dukat med vita
dukar. Under minglet berättade Katarina och Lovisa om sina ledargärningar som övriga gäster
förundrat lyssnande på.
Information och upprop
Information om att lämna in förslag till stipendiat fanns redan hösten 2017 på stiftelsens
hemsida. Det spreds i Friluftsfrämjandets nyhetsbrev till alla ledare i Sverige och fanns med på
ledarforum på Facebook. Ett flygblad med uppropet med uppmaning att föreslå stipendiat har
tryckts upp och delats ut vid riksstämma, ledarsamlingar och konferenser.
Ett pressmeddelande om stipendiemottagarna skickades ut i mars via Friluftsfrämjandets
riksorganisation och på samma sätt skickades även en pressinformation ut i september med
inbjudan att delta på stipendieutdelningen på Lida Friluftsgård.

HEDERSLEDAMÖTERNA
Hedersledamöterna har under året fått information om årets stipendiater och om att vår
verksamhetsberättelse finns att läsa på vår hemsida. De fick även en inbjudan att delta vid
stipendieutdelningen på Lida med efterföljande mingel.
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SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER
Skogsmulle på Lida
Det är nu mer än 20 års sedan Skogsmulle
började träffa barnen regelbundet ett antal
söndagar under året. År 2018 har det blivit
vid sju tillfällen. Grunden till detta lades av
Stockholms Distriktsförbund (nuvarande
Region Mälardalen) genom ett projekt på
Lida. Verksamheten genomförs nu i
samarbete mellan Gösta Frohms
Skogsmullestiftelse, Lida Friluftsgård och
Friluftsfrämjandet Botkyrka lokalavdelning.

Verksamheten är fortfarande mycket
uppskattad och välbesökt, till och med flera
barn för varje termin. Det kommer i
genomsnitt 25 barn vid varje tillfälle. Barnen
kommer tillsammans med sina småsyskon
och föräldrar. Vid varje tillfälle är det många
av barnen som aldrig träffat Skogsmulle
tidigare. Anita Stigberg, Jenny Eckerud och
Ann-Britt Karlsson har agerat som
Skogsmulle under året.

Skogsmulle på Skansen
Kajsa och Jill har fortsatt att vara på Skansen och träffat Skogsmulle vid fyra tillfällen. Det är
alltid lika roligt att möta barn och föräldrar vid Skogsarbetarkojan. Nu är det 21 år sedan
Skogsmulle kom till Skansen.
Ledarveckan i Idre
Under Friluftsfrämjandets ledarvecka vecka 27 deltog Kerstin som ledare i Friluftsfrämjandets
arrangemang. Det fanns då även tillfälle att sprida information om Skogsmullestiftelsen och
Gösta Frohms stipendium.
Våryran
Region Mälardalen var huvudarrangör för
årets Våryra som genomfördes på det vackra
Bommersvik i Sörmland 1-3 juni. Det är den
stora ledarträffen, som genomförs vartannat
år, med deltagare från hela Sverige. Från
Gösta Frohms Skogsmullestiftelse deltog Jill
och Anita. Stiftelsen hade en bra placering
av sitt informationsbord. Vi mötte många

intresserade ledare och vi berättade om hur
dom kan föreslå någon/några ledare som
gjort något nyskapande för
Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Jill och
Anita hade en workshop på temat ”Att agera
som Skogsmulle” och det blev många härliga
skratt, kommentarer och erfarenheter från
de nypåklädda ”vännerna”.

Familjefriluftsdagen på Lida
Enligt en nu gammal tradition genomfördes
i slutet av september en familjefriluftsdag på
Lida Friluftsgård för att hedra Gösta Frohm.
Dagen genomförs i ett samarbete mellan
bland annat Friluftsfrämjandet Botkyrka
lokalavdelning, Gösta Frohms
Skogsmullestiftelse, Lida Friluftsgård och
Studiefrämjandet. Här bjöds den stora
mängden besökare ca 1700 personer, mest
bestående av familjer med barn, på många

härliga aktiviteter som t ex att vandra på
Sagostigarna och träffa Skogsmulle, Fjällfina
och Laxe. Där fanns kul mellan träden med
repstigar och en tipspromenad med frågor
om allemansrätten. Innan dagen avslutades
med den högtidliga utdelningens av Gösta
Frohms Stipendium genomfördes ett
Skogsmullelopp där nästan 200 barn deltog
och fick ta emot varsitt Mullediplom.

Studiefrämjandet
Stiftelsen har samverkat om trycksaker med Studiefrämjandet och Helene Ermerud.
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Internationella gruppen
Under 2018 har Tuula Torro och Sachiko
Takami representerat Gösta Frohms
Skogsmullestiftelse vid två tillfällen i Japan.
Det ena tillfället var i juli då Tuula och
Sachiko deltog i Skogsmulles 20-årsjubileum
i Niigata. Det andra tillfället var i november
då Sachiko föreläste vid
Skogsmullesymposiet i Nara. Svenska
ambassaden i Tokyo har sponsrat dessa

sammankomster genom ”Sweden/Japan
150th Anniversary Event Diplomatic
Relations in 2018”.
Skogsmullestiftelsen har dessutom tagit
emot studiebesök från ett japanskt
universitet i samband med utdelningen av
Gösta Frohms stipendium på Lida 22
september.

INTERNATIONELLA KONTAKTER
Verksamheten 2018 har omfattat en rad studiebesök från många länder till Lidingös I Ur och
Skurförskolor med fokus på Skogsmulleaktiviteter.
- Året inleddes med sedvanligt besök från Gloucestershire University av 50 studenter.
- Anita Ierike från Saldus, Lettland med lärare från en skola för barn med funktionsnedsättning.
- Kayla Nickells, en förskollärare, som ämnar starta en förskola i Montana, USA.
- Dr. Hee Jung Chang från Sydkorea. Hon har skrivit böcker om utomhuspedagogik och startat
flera förskolor i sitt hemland. Då hon fastnat för Skogsmulle som pedagogiskt hjälpmedel
återkom hon någon månad senare med 25 förskollärare och chefer.
- Tre förskollärare från New York där förskolegården ligger på taket av en byggnad på
Manhattan.
- Sju japanska Skogsmulleledare och förskollärare gjorde två dagars praktik på I Ur och Skur.
- Sex förskollärare från Tottenham, London.
- Beth Barret, förskollärare från Alaska.
- Niki Buchan, Australien, konsult i utomhuspedagogik, tillsammans med 15 förskollärare och
konsulter från Storbritannien.

REPRESENTATION
Samordningsgrupp barn
Skogsmullestiftelsen har haft kontakt med Friluftsfrämjandets Samordningsgrupp barn.
Referensgrupp Skogsmulle in i framtiden
Under året har Anita Stigberg deltagit som
representant för Gösta Frohms
Skogsmullestiftelse i den referensgrupp som
bildades för projektet ”Skogsmulle i
framtiden”. Projektet drivs av
Friluftsfrämjandets riksorganisation med
Emelie Thorngren som projektledare. En
varumärkesplattform för Skogsmulle,

”Gröna boken” och ett dataspel,
”Skogsmulle och naturboken” presenterades
för stiftelsen på styrelsemötet i oktober och
Anita berättade då om de synpunkter hon
hade fört fram vid framtagningen av dessa.
Projektet kommer att fortsätta under år
2019.
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HEMSIDAN
Gösta Frohms Skogsmullestiftelse har sin hemsida under Friluftsfrämjandet
www.friluftfsframjandet.se/skogsmullestiftelsen.
Våra kontaktpersoner på riksorganisationen är Samuel Svensson och Felicia Hegerthorn. De tar
emot våra önskemål och verkställer dem i samklang med Friluftsfrämjandets policy för hemsidan
och övrig kommunikation.

STIFTELSENS STYRELSE 2018
Presentation av ny styrelseledamot
På årsmötet 11 mars valdes Kerstin Erman som ny styrelseledamot i GFS.
Kerstin är kursledare för ”Skogsmulle och skogens värld” och har tidigare varit anställd på
Region Mälardalen med ansvar för barnverksamheten.
Styrelseledamöter
Jill Westermark
Sachiko Takami
Anita Stigberg
Siw Linde
Sally Sundbom
Kajsa Källström
Marie Truedsson
Kerstin Erman
Tuula Torro

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
kontaktperson Friluftsfrämjandets riksorganisation

Lennart Hyllengren
Inga Skoog

revisor
revisorssuppleant

Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten: 11 februari (protokoll nr 105), 11 mars (protokoll nr
107) samt 21 oktober (protokoll nr 108)
Årsmötet genomfördes 11 mars (protokoll nr 106)
Sommarträff ägde rum 10 juni hos Jill Westermark i Tyresö.
Julmåltid åts på Lida Värdshus 2 december
Arbetsutskottet, AU
I arbetsutskottet har ingått: Jill Westermark, Anita Stigberg, Siw Linde samt Sachiko Takami.
AU har haft arbetsmöten vid tre tillfällen, 23 mars, 27 augusti samt 11 oktober
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EKONOMI
Sammanfattning 2018
Stiftelsens plusgiro är 169 45 32 – 1
Stiftelsens organisationsnummer är 802409 – 6482
Stiftelsen har ingen garanterad finansiering för sitt uppdrag och mottar därför gärna bidrag för sin
verksamhet. Vi försöker på olika sätt hitta former för att årligen kunna fortsätta dela ut stipendiet.
Under detta år har våra fonder tyvärr inte utvecklats så bra. Några bidrag har inkommit genom
gåvor.
Stockholm i mars 2019

Jill Westermark

Sachiko Takami

Anita Stigberg

Siw Linde

Sally Sundbom

Marie Truedsson

Kajsa Källström

Kerstin Erman

Tuula Torro
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