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GÖSTA FROHMS SKOGSMULLESTIFTELSE  2020 

Stiftelsen bildades 1986 av Gösta Frohm och Lars Åkerblom som vi sänder en tacksam 
tanke till. 

2020 blev ett annorlunda år för stiftelsen. Vårt årsmöte 14 mars på Mulleborg var i det 
längsta osäkert om vi kunde genomföra fysiskt på grund av coronautbrottet. 

Hela året har det varit isolering för de flesta och många verksamheter inom 
Friluftsfrämjandet fick ta en paus.  
I våras var det nog ingen som trodde att det skulle vara paus under hela året, vilket det 
blev. 

Vid årsmötet valde stiftelsen att Lena Lindström skulle få ta emot stipendiet för sitt 
engagemang med att lyfta Skogsmulle och hans vänner. Lena är även en engagerad 
kursledare för Skogsmulle och skogens värld, där hon med sitt inspirerande sätt utbildat 
många nya Skogsmulleledare. 

Vid årsmötet valdes Lena Lindström in som ledamot i stiftelsen.  

22 augusti delades stipendiet ut på Lida med en liten skara familjemedlemmar och 
stiftelseledamöter närvarade. 

Mikael Hedlund filmade utdelningen och filmen finns att se på vår hemsida i sin helhet, 
med tillägg av intervjuer och andra filminslag från tidigare filmer som vi gjort.  
Filmen finns även på Friluftsfrämjandets och I Ur och Skurs hemsidor. 

Familjedagen på Lida i september fick även den ställas in. 

Skogsmulle på Skansen och Lida tog en paus från mars och Skansen stängdes för 
första gången sedan öppnandet 1891. 

Stiftelsen har under 2020 haft digitala möten via Zoom. Sachiko Takami har varit 
koordinator för dessa och även för en ledarträff tillsammans med Japanska ledare. 

Marilyn Barden, tidigare stipendiat, har varit kontaktperson med Skogsmulleledare i 
Ryssland sedan 1992. Marilyn har nu lämnat över till ny kontaktperson i Sverige,  
Helge Sonntag, tidigare medarbetare i Naturskolan i Falun. 

Under året har Anita Stigberg och Jill Westermark och Kerstin Erman ingått i olika 
referensgrupper med Projektet Skogsmulle i Framtiden, som Friluftsfrämjandet riks 
håller i. 

En reflektion så här i efterhand är att vi har klarat oss bra med olika möten digitalt och vi 
har kunnat fortsätta vårt viktiga uppdrag med att marknadsföra och utse nya 
stipendiater. 

Tack till alla som bidragit med gåvor, tid, engagemang och nya idéer 

 hur vi som stiftelse ska gå vidare. 

 

Jill Westermark 

Ordförande    

 

 

 

 



 

 

GÖSTA FROHMS STIPENDIUM 2020 
 

Stipendiat 
Lena Lindström valdes att få Gösta Frohms Stipendium 2020. 
Stipendiet var på 10 000 kr.  
Lena Lindström får Gösta Frohms stipendium för att hon på 
ett betydelsefullt sätt värnar om Skogsmullefiguren och hans 
vänner. Lena har på ett inspirerande och kreativt sätt lyft 
fram figurernas roll och betydelse samt deras stora inverkan 
för barns fantasi och magiska tänkande. 
Lena är pedagog och kursledare i Friluftsfrämjandet 
verksamhet ”Skogsmulle och skogens värld”. Hon driver 
även, som huvudman och rektor, två I Ur och Skur-förskolor 
inom Friluftsfrämjandet Solna-Sundbyberg. 
 
Utdelningen 
Skogsmullestiftelsens plan var att dela ut stipendiet till Lena på I Ur och Skurs 
konferens Höstglöd 18 – 19 september. Då coronapandemin gjorde att konferensen 
ställdes in valde styrelsen att i stället genomföra utdelningen på Lida friluftsgård 22 
augusti tillsammans med ett mindre antal gäster. Förutom Lenas familj deltog även 
Anna och Sten Frohm och naturligtvis Skogsmulle. Efter utdelningen serverades alla 
lunch utomhus. 
 

 
 
Filminspelning 
Då antalet närvarande vid stipendieutdelningen blev väldigt begränsat gjordes en 
filminspelning av evenemanget. Filmen gjordes av Mikael Hedlund och är samtidigt en 
bra presentation av Skogsmullestiftelsen och Lida Friluftsgård med sina sagostigar.  
Den visades för I Ur och Skurenheterna 18 september och har även textats till 
japanska. 
Filmen finns nu på Skogsmullestiftelsens hemsida samt I Ur och Skurs hemsida. 
 
Information och upprop 
Information om att lämna in förslag till stipendiat fanns redan hösten 2019 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 pressmeddelande om stipendiemottagaren skickades ut i mars via 
Friluftsfrämjandets riksorganisation. 

 



 

 

SKOGSMULLESTIFTELSENS HEDERSLEDAMÖTER 
 

Hedersledamöterna har under året fått information om att 2019 års 
verksamhetsberättelse finns att läsa på vår hemsida samt uppgift om årets stipendiat 
och en uppmaning att skicka in förslag på nästa års stipendiater. 
Endast ett begränsat antal gäster fick bjudas in till utdelningen av stipendiet på grund av 
pandemin. Hedersledamöterna fick då veta att utdelningen filmades och att alla nu kan 
ta del av den då filmen finns utlagd på Friluftsfrämjandets hemsida under 
Skogsmullestiftelsen samt I Ur och Skur. 

 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

 
Skogsmulle på Lida 
På grund av den pågående pandemin ställdes alla planerade söndagsträffarna i maj 
mellan Skogsmulle och barnen in. I oktober genomfördes Skogsmulleträffar tillsammans 
med en ledare från Botkyrka lokalavdelning vid 3 söndagar. Träffarna genomfördes 
med coronaavstånd. 
 
Skogsmulles sagostig på Lida med QR-kod. 
Skogsmulles sagostig på Lida Friluftsgård har funnits i 24 år. Ett häfte med information 
för de 12 stationerna som finns utmed stigen har i alla år funnits att köpa inne på 
Värdshuset på Lida. I ett samarbete med Botkyrka lokalavdelning har nu stationerna 
under år 2020 blivit utrustade med QR-koder som kan avläsas med mobiltelefon och 
informationen för varje station kan då läsas från Botkyrka lokalavdelnings hemsida. 
 
Skogsmulle på Skansen 
Jill Westermark planerade för de traditionsenliga träffarna med Skogsmulle på Skansen. 
Det brukar vara 4 träffar under året men på grund av pandemin gick det endast att 
genomföra en träff i början av året innan Skansen stängde denna verksamhet. Lina 
Nilsson agerade som Skogsmulle vid Skogsarbetarkojan. Nu är det 23 år sedan 
Skogsmulle kom till Skansen. 

Studiefrämjandet 
Stiftelsen har under året samverkat om trycksaker med Studiefrämjandet och Marika 
Larsson. 

 

INTERNATIONELL VERKSAMHET 
 
Finland och Japan har licensavtal med 
Friluftsfrämjandet att bedriva 
Skogsmulleverksamhet.   
 
Finland 
Suomen Latu och Finlands Svenska Idrott har 
fått UNICEFs utmärkelse för sitt fina arbete med 
Skogsmulle.  
I november tog ledarna och barnen emot 
UNICEFs utmärkelse. 
 
 
 



 

 

Japan 
Friluftsfrämjandet Japan anordnade onlinefika i 
september med bland andra Skogsmulle-
stiftelsens representanter Jill Westermark och 
Anita Stigberg samt Julia Jernberg från 
Botkyrka lokalavdelning. Jill informerade om 
stiftelsens arbete och Anita berättade om 
sagostigarna på Lida. Julia berättade om 
familjemulleverksamheten som under året har 
coronaanpassats. Alla deltagarna uppskattade denna form av informationsutbyte.  
Vid Friluftsfrämjandet Japans onlinekonferens i november visades Skogsmulle-
stiftelsens nya video som översatts till japanska. Videon finns även på deras hemsida 
och Facebooksida. 
 

RAPPORT ÖVRIGA INTERNATIONELLA KONTAKTER 
 

Pandemin, som inleddes under året, har naturligtvis drabbat det internationella utbytet 
kraftigt eftersom resor både till och från Sverige blev omöjliga att genomföra. Under 
januari-februari var det dock ännu möjligt att ta emot besök, förmedlade av Kajsa och 
Siw. 
I Ur och Skur Vattendroppen fick besök av SOKA Universitet, Los Angeles, USA. 
Universitetets studenter kom verkligen från mycket olika delar av världen. De 11 
studenterna var från 7 olika nationer. Den enda världsdel, som inte var representerad, 
var Antarktis. De gjorde en film efter besöket ”Moved by Nature”. Vem blir inte rörd av 
Skogsmulle med glada, nyfikna barn i skogen? 
Det traditionella besöket från Glouchestershire University, England hanns också med i 
januari. 30 studenter, som delades in i två grupper, besökte I Ur och Skur förskolorna 
På Stubben, Mulleborg, Grönlingen och Järvastaden, 
Ett önskemål om besök från Toyo University, Japan i februari fick begränsas till att Siw 
tog ut gruppen i Grönstaskogen och berättade om I Ur och Skur och Skogsmulle. 
Därefter fick alla önskemål om besök avböjas. 
 
Web- seminarium med Ryssland. 
1997 hölls en Skogsmulleledarutbildning i St. Petersburg som blev starten till projektet 
"Mulle i Ryssland" i samarbete med den ryska miljöorganisationen Neva River 
Clearwater. 
Marilyn Barden, Värmdö, har under många år oförtrutet drivit detta projekt tillsammans 
med Konstatin Nemchikov, St. Petersburg. Detta har lett till att flera förskolor under 
årens lopp startat Skogsmulleverksamhet. 
Marilyn initierade i december 2020 ett web-seminarium, där svenska och ryska ledare 
deltog, för att samtala om fyra olika projekt som drivs under Neva River Clearwater: 
Naturskolan, Skogsmulle, Animera- Mera och Frö för vänskap. 
För Siw som deltagare var det intressant att få veta vad som rör Skogsmulle. Under året 
har man haft ett lärarseminarium om "Naturen i alla slags väder" och för förskolebarn 
har man ordnat utomhuslektioner, där man använt naturmaterial. I dagsläget finns det 
flera nya förskolor inom St. Petersburg och Leningradregionen som vill arbeta med 
Skogsmulleverksamhet. 
I och med detta web-möte överlämnade Marilyn projektledningen i Sverige till Helge 
Sonntag, Naturskolan i Falun och Elena Archipova, Skogsmullestipendiat 2014, övertog 
Konstatin roll i Ryssland. 
Arbetet för Rysslands barn fortsätter. 



 

 

REPRESENTATION 
 

Referensgrupp till Skogsmulle in i framtiden 
Projektet Skogsmulle i framtiden har fortfarande drivits 
under år 2020 av Friluftsfrämjandets Riksorganisation med 
Emelie Thorngren som projektledare.  
Anita Stigberg och Jill Westermark har deltagit som 
representanter från Gösta Frohms Skogsmullestiftelse i en 
referensgrupp till projektet. Under året har dom haft 
möjlighet att vid flera tillfällen delta på webbmöten och 
telefonsamtal dels för att lämna kommentarer och 
synpunkter på skisser och illustrationer på Skogsmulle, 
Fjällfina, Laxe och Nova men också för att läsa manus och 
lämna synpunkter på tre nya sagoböcker med Skogsmulle: 
Skogsmulle och den röda fjädern (bok nr 1), Skogsmulle 
och den ledsna fågeln (bok nr 2) samt Skogsmulle och 
skräphjältarna (bok nr 3).   

 
Arbetsgrupp för handledning Skogsmulle och skogens värld. 
Kerstin Erman har representerat Skogsmullestiftelsen vid revideringen av 
handledningen för ledarutbildningar. Gruppens arbete avslutades i slutet av året. 
 

 
 

 
HEMSIDAN 

 
Gösta Frohms Skogsmullestiftelse har sin hemsida under Friluftsfrämjandet 
www.friluftfsframjandet.se/skogsmullestiftelsen. Vi har ett mycket gott samarbete med 
riksorganisationen som har tagit emot våra önskemål och verkställt dem enligt den 
policy för hemsidan och övrig kommunikation som Friluftsfrämjandet har. Vår 
kontaktperson på riksorganisationen har varit Calle Andersson och Emelie Seneby. 
 

 
 
 
 
 



 

 

STIFTELSENS STYRELSE 2020 
 
Ny styrelseledamot 
På årsmötet 14 mars valdes Lena Lindström från Solna-
Sundbybergs lokalavdelning till ledamot i styrelsen. Lena 
tilldelades dessutom årets stipendium. 
 
Styrelseledamöter 
Jill Westermark ordförande 
Sachiko Takami vice ordförande 
Anita Stigberg sekreterare 
Siw Linde  kassör 
Sally Sundbom ledamot 
Kajsa Källström ledamot 
Kerstin Erman ledamot 
Lena Lindström ledamot 
Tuula Torro  kontaktperson Friluftsfrämjandets 
riksorganisation 
Lennart Hyllengren revisor 
Inga Ovanmo  revisorssuppleant 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten: 9 februari (protokoll 114), 14 mars (protokoll 
116), 9 juli (telefon och e-mail protokoll 117), 8 oktober (telefon och e-post protokoll 
118), 25 oktober (digitalt möte protokoll 119) 
 
Årsmötet genomfördes 14 mars (protokoll nr 115). 
Inga Ovanmo valdes till ordförande för mötet. Sten Frohm var särskilt inbjuden gäst. 
 
Sommarträff blev i år 4 september hos Jill på Tyresö. På 
träffen utvärderades stipendieutdelningen och 
filminspelningen. 
 
Arbetsutskottet, AU 
I arbetsutskottet har ingått: Jill Westermark, Anita 
Stigberg, Siw Linde, Sachiko Takami samt Kerstin Erman. 
AU har haft ett arbetsmöte 3 juli på Lida för planering av 
stipendieutdelningen.  
 
 
 

 



 

 

 
EKONOMI 

 
Sammanfattning 2020 
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.  
 
 
Stockholm i mars 2021  
 
 
 
 
Jill Westermark Sachiko Takami Anita Stigberg 
 
 
 
 
 
Siw Linde  Sally Sundbom Kajsa Källström  
 
 
 
 
 
Kerstin Erman Lena Lindström Tuula Torro 
 
 
 
 

 


