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GÖSTA FROHMS SKOGSMULLESTIFTELSE  2019 

2019 blev ännu ett viktigt år för Stiftelsen, då 
vi tillsammans med Friluftsfrämjandet skrev 
under en gemensam överenskommelse om 
våra olika roller och ansvarsområden.  

Den 12 februari skrev ordförande i Gösta 
Frohm Skogsmullestiftelse, Jill Westermark, 
och ordförande i Friluftsfrämjandets 
riksorganisation, Erik Lundvik, samt 
generalsekreterare Lars Lundström under 
dokumentet som ska gälla under tre år för att 
sedan kunna omförhandlas.  
Det är inskrivet att vi ska träffas vid minst två 
möten varje år. 

Den 1 oktober hade vi vårt första möte med 
vice generalsekreterare Anna Vikholm, Lisa 
Larsson, Emelie Thorngren och Dag 
Pedersen. Från Gösta Frohms 
Skogsmullestiftelse medverkade Jill 
Westermark, Anita Stigberg och Siw Linde. 

Arbetet med att skriva överenskommelsen 
har vi bedrivit sedan 2014, det har varit 
många arbetsmöten för att ta fram det förslag 
som vi nu har skrivit under. 

Det finns även inskrivet att representant från 
stiftelsen ska ingå i arbetet med utvecklingen 
av Skogsmulle och barnverksamheten inom 
Friluftsfrämjandet. 

Anita Stigberg från stiftelsen ingår i en 
referensgrupp inom Friluftsfrämjandet som 
arbetar med projektet med arbetsnamnet 
”Skogsmulle in i Framtiden”, projektledare är 
Emilie Thorngren. 

Vid vårt årsmöte 16 mars valde vi att ge 
stipendiet på 10.000 kr till Eva-Lotta 
Backman, Finlands Svenska Idrott i Finland. 
Eva-Lotta är den som ansvarar och utbildar 
svensktalande ledare i skogsmulle-
verksamheten och hon får stipendiet för att 
hon på ett kreativt sätt vidareutvecklar 
verksamheten. 

2019 har vi i stiftelsen delat ut 47 stipendier 
sedan 1990 och vi har fler än 50 heders-
ledamöter som tagit emot stipendiet. 

Den internationella skogsmulleverksamheten  

fortsätter i Finland och Japan.  De har avtal 
med Riksorganisationen. Sachiko Takami, 
styrelseledamot i stiftelsen, är koordinator 
och kontaktperson för internationella 
gruppen. 

I juli fick tidigare stipendiaten Anita Egle ta 
emot en ärofylld utmärkelse ” Grön Ängel” av 
Bayerska miljöministern för hennes arbete 
med Skogsmulle i Tyskland sedan 1989. 

5-6 september åkte från stiftelsen Jill 
Westermark, Anita Stigberg, Kajsa Källström 
och Tuula Torro till Esbo utanför Helsingfors 
för att dela ut stipendiet till Eva-Lotta 
Backman och fira att skogsmulle-
verksamheten i Finland fyllde 40 år.  

I samband med utdelningen deltog vi även 
vid en konferens 5-6 september som 
anordnades av Finlands Svenska Idrott ”Mitt i 
Naturen” med många intressanta workshop 
och möten med lärare. 

Den Svenskspråkiga skogsmulle-
verksamheten i Finland firade 40 år med en 
festmiddag där Generalsekreterare Lars 
Lundström deltog och lämnade över en 
present i form av en skylt från 
Friluftsfrämjandet med Skogsmulle på. 

Arbetet med att söka nya ledamöter till 
stiftelsen har pågått under året. Vår kassör 
Siw Linde sedan 20 år tillbaka väljer att avgå 
som kassör men fortsätter i stiftelsens 
styrelse. 

I november fyllde en av stiftarna av Gösta 
Frohms Skogsmullestiftelse Lars Åkerblom 90 
år. Lars och Gösta Frohm startade stiftelsen 
1986. Lars hyllades vid det traditionella 
julbordet på Lida Friluftsgård 15 december. 

Skogsmullestiftelsen har besvarat 
Friluftsfrämjandets enkät om Skogsmulles 
utveckling som kom i december. 

I december fick vi en glad överraskning från 
Anna Frohm och Sten Frohm. Gösta Frohms 
arvingar hade fått STIM pengar som de 
skänkte till Gösta Frohms 
Skogsmullestiftelse. 

Tack alla som bidragit med stort engagemang och med gåvor till stiftelsen! 

Jill Westermark 

Ordförande 
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GÖSTA FROHMS STIPENDIUM 2019 

Stipendiat 
Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott i Finland, valdes att få Gösta Frohms 
Stipendium 2019. Stipendiet var på 10 000 kr. 
Eva-Lotta valdes för att hon på ett kreativt sätt möjliggör att Skogsmulleverksamheten 
utvecklas i den svensktalande delen av Finland. Skogsmulle startade i Finland för 40 år 
sedan och Eva-Lotta har utbildat många Skogsmulleledare genom åren. Hon beskriver 
själv att naturen ger henne perspektiv och närvaro i nuet och årstiderna i mötet med 
barnens nyfikenhet. Att vara med de små "naturupptäckarna" och träffa Skogsmulle är 
grunden till så mycket mer i livet.      
 
Utdelningen 
Eva-Lotta Backman fick sitt stipendium i Esbo i Finland i samband med  
40-årsfirandet av Skogsmulle i svenskspråkiga Finland. Jill Westermark, Anita Stigberg, 
Kajsa Källström samt Tuula Torro från Gösta Frohms Skogsmullestiftelse åkte över till 
Finland för att dela ut stipendiet. 
 
Information och upprop 
Information om att lämna in förslag till stipendiat fanns redan hösten 2018 på stiftelsens 
hemsida. Det spreds i Friluftsfrämjandets nyhetsbrev till alla ledare i Sverige samt i 
tidningen Friluftsliv och fanns även med på ledarforum på Facebook.  
Ett flygblad med uppropet med uppmaning att föreslå stipendiat har tryckts upp och 
delats ut vid årsstämma, ledarsamlingar och konferenser. 
Ett pressmeddelande om stipendiemottagaren skickades ut i mars via 
Friluftsfrämjandets riksorganisation 
 
Stipendiats föreläsning 
Anna Westerlund, 2017 års stipendiat, har föreläst om sitt arbete på Naturcentrum 
Färsna gård i Norrtälje. Föreläsningen handlade om vikten av att som barn få vistas och 
leka i naturen samt om Naturcentrums integrationsprojekt i förskolor och skolor. 
Föreläsningen arrangerades av Gösta Frohms Skogsmullestiftelse i Ansgarskyrkans 
lokaler på Lidingö för ca 50 personer. 

 
 

SKOGSMULLESTIFTELSENS HEDERSLEDAMÖTER 
 

Hedersledamöterna har under året fått information om att 2018 års 
verksamhetsberättelse finns att läsa på vår hemsida samt uppgift om årets stipendiat 
och en uppmaning att skicka in förslag på nästa års stipendiater. 
De har även blivit inbjudna till Gösta Frohms Dag på Lida. De fick veta att vår styrelse 
gett ut en reviderad upplaga av ”Skogsmulle från början” med uppmaning att läsa mera 
på vår hemsida och kanske hitta en julklapp bland stiftelsens material. 
Tidigare stipendiaten Anita Egle, Skogsmulleledare i Tyskland, har fått utmärkelsen 
"Grön Ängel" av miljöministeriet i Bayern. 
Lars Åkerblom, en av stiftarna, fyllde 90 år vilket uppmärksammats av stiftelsen. 
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SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

 
Skogsmulle 40 år i Finland 
5-6 september åkte en delegation från 
Gösta Frohms Skogsmullestiftelse till 
Esbo i Finland för att delta på 
konferensen Mitt i naturen som 
anordnades av Finlands Svenska Idrott 
och låg i anslutning till 40-årsfirandet av 
Skogsmulle i svenskspråkiga Finland. 
Konferensen anordnades i naturen vid 
Solvalla idrottsinstitut som utöver 
varierande natur har ett naturcentrum, 
Haltia, som är värt ett besök. Det var väl 
organiserat med många workshops att 

välja mellan och gemensamma 
föreläsningar bland annat om skogens 
inverkan på människans hälsa. 
Firandet av Skogsmulle 40 år var 
högtidligt och känslosamt. Många av 
skogsmulleledarna som var med att 
starta Skogsmulle i det svenskspråkiga 
Finland deltog. Från Sverige kom även 
Lars Lundström, Friluftsfrämjandets 
generalsekreterare och uppvaktade med 
en present. 
2019 års stipendiat Eva-Lotta Backman 
fick sitt stipendium i under denna kväll. 

 
Familjefriluftsdagen på Lida Friluftsgård 
Gösta Frohms dag den 21 september 
arrangerades av Friluftsfrämjandet 
Botkyrka lokalavdelning i samverkan med 
Gösta Frohms Skogsmullestiftelse, Lida 
Friluftsgård och Studiefrämjandet. Jill 
Westermark och Siw Linde deltog från 
Skogsmullestiftelsen och informerade om 
stiftelsen vid ett informationsbord. 
Familjefriluftsdagen är ett mycket 
uppskattat arrangemang som drar till sig 
många barnfamiljer och en beräknad 
besökssiffra blev 1200 personer. Denna 
dag blev detta år särskilt 

uppmärksammad då Botkyrka 
lokalavdelning firade 50-årsjubileum. 
Besökarna bjöds på vandring på 
Sagostigarna där de kunde träffa 
Skogsmulle, Fjällfina, Laxe och Nova. Det 
fanns möjlighet till att pyssla med material 
från naturen, att klättra i repstigar, grilla 
korv eller delta i en tipspromenad med 
frågor om vad man får eller inte får göra i 
naturen. Dagen avslutades med att 150 
barn tillsammans med Skogsmulle 
sprang ett Skogsmullelopp. 

 
Skogsmulle på Lida 
Genom ett samarbete mellan Gösta Frohms Skogsmullestiftelsen och Friluftsfrämjandet 
Botkyrka lokalavdelning fick barnen i år igen möjlighet att träffa Skogsmulle på 
söndagsträffar vid 6 tillfällen. Fortfarande efter 23 år mycket välbesökta träffar, c:a 25 
barn vid varje tillfälle. Hélène Lagerlöf och Anita Stigberg har agerat som Skogsmulle 
under året. 
 
Skogsmulle på Skansen 
Jill Westermark har fortsatt att vara på 
Skansen och träffat Skogsmulle. Kajsa 
Källström och Lina Nilsson har agerat 
som Skogsmulle vid fyra tillfällen. Det är 

alltid lika roligt att möta barn och föräldrar 
vid Skogsarbetarkojan. Nu är det 22 år 
sedan Skogsmulle kom till Skansen.  

 
Barnledarträff Region Mälardalen 
Region Mälardalen genomförde 29 
september vid Stora Skuggan i 
Stockholm en ledarträff för alla 
barnledare. På träffen bidrog 
Skogsmullestiftelsen med en workshop 
”Att vara Skogsmulle” som Kerstin Erman 

höll i. 12 barnledare fick kunskap i hur 
man agerar som Skogsmulle och provade 
även att kliva in i rollen. På träffen fanns 
även tillfälle att marknadsföra Gösta 
Frohms stipendium. 
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Studiefrämjandet 
Stiftelsen har samverkat om trycksaker med Studiefrämjandet och Helene Ermerud. 
 
Internationella gruppen 
Sachiko Takami deltog i Friluftsfrämjandet Japans Skogsmullesymposium 2 till 
4 november i Yakushima i södra Japan. Ett 50 tal ledare samlades och utbytte 
erfarenheter, bland annat vad de kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle. 
 
Anita Stigberg har tagit emot studiebesök på Lida av en japansk landskapsarkitekt. 
Besökaren var i första hand intresserad av sagostigarna på Lida. 
 
Under våren och hösten har Sachiko Takami guidat flera japanska grupper och bland 
annat besökt flera I Ur och Skur förskolor.  
 
Finland och Japan har licensavtal med Friluftsfrämjandet att bedriva 
Skogsmulleverksamhet.   
 
 

RAPPORT INTERNATIONELLA KONTAKTER 
 

Intresset är alltjämt stort från utlandet för Skogsmulle och I Ur och Skur. Siw Linde och 
Kajsa Källström har tagit emot studiebesök på Lidingös I Ur och Skur förskolor med 
fokus på Skogsmulleaktiviteter. Besökarna har kommit från England, Cypern, 
Slovakien, Japan, Sydkorea samt USA. 
 

 
REPRESENTATION 

 
Referensgrupp till Skogsmulle in i framtiden 
Projektet Skogsmulle i framtiden har fortsatt under år 2019 och drivits av 
Friluftsfrämjandets riksorganisation med Emelie Thorngren som projektledare. Anita 
Stigberg har deltagit i en referensgrupp till projektet som representant från Gösta 
Frohms Skogsmullestiftelse. Under våren har en uppdaterad version av Skogsmulle och 
naturboken lanserats. Tillsammans med Studiefrämjandet och barn från I Ur och Skur 
Lötkärrskolan har en ny inspelning gjorts av Knoppvisan, Skogsknyttarnas visa, 
Skogsmulles, Fjällfinas, Laxes och Novas visor.  
 
 

HEMSIDAN 
 

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse har sin hemsida under Friluftsfrämjandet 
www.friluftfsframjandet.se/skogsmullestiftelsen. Våra kontaktpersoner på 
riksorganisationen har varit Samuel Svensson och Felicia Hegethorn. De har tagit emot 
våra önskemål och verkställt dem i samklang med Friluftsfrämjandets policy för 
hemsidan och övrig kommunikation. 
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STIFTELSENS STYRELSE 2019 

 
Styrelseledamöter 
Jill Westermark ordförande 
Sachiko Takami vice ordförande 
Anita Stigberg sekreterare 
Siw Linde  kassör 
Sally Sundbom ledamot 
Kajsa Källström ledamot 
Kerstin Erman ledamot 
Tuula Torro  kontaktperson Friluftsfrämjandets riksorganisation 
 
Lennart Hyllengren revisor 
Inga Ovanmo  revisorssuppleant 
 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten: 10 februari (protokoll nr 109), 16 mars 
(protokoll nr 111), 26 augusti (telefonmöte protokoll 112) samt 20 oktober (protokoll 
nr 113) 
 
Årsmötet genomfördes 16 mars (protokoll nr 110). 
Sommarträff ägde rum 15 juni hos Jill Westermark i Tyresö. 
Styrelsen och inbjudna gäster åt julmåltid på Lida Värdshus 15 december. 
 
Arbetsutskottet, AU 
I arbetsutskottet har ingått: Jill Westermark, Anita Stigberg, Siw Linde, Sachiko 
Takami samt Kerstin Erman från och med december. 
AU har haft arbetsmöten vid tre tillfällen, 10 maj, 20 augusti samt 11 december 
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EKONOMI 
 

Sammanfattning 2019 
Stiftelsens plusgiro är 169 45 32 – 1 
Stiftelsens organisationsnummer är 802409 – 6482 
 
Stiftelsen har ingen garanterad finansiering för sitt uppdrag och mottar gärna bidrag 
för sin verksamhet. Vi försöker på olika sätt hitta former för att årligen kunna fortsätta 
att dela ut stipendiet. Några bidrag har kommit in via gåvor från bl.a. 
Friluftsfrämjandets Riksorganisation.  
Ett särskilt tack vill styrelsen rikta till Anna och Sten Frohm som till Gösta Frohms 
Skogsmullestiftelse överlåtit STIM intäkterna från Gösta Frohms produktion genom 
åren. 
 
Stockholm i mars 2020  
 
 
 
Jill Westermark Sachiko Takami Anita Stigberg 
 
 
 
 
Siw Linde  Sally Sundbom Kajsa Källström  
 
 
 
 
Kerstin Erman Tuula Torro 
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