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GÖSTA FROHMS SKOGSMULLESTIFTELSE 2021 

 

2021 var det 35 år sedan Gösta Frohm 
och Lars Åkerblom bildade Gösta Frohms 
Skogsmullestiftelse. Det har vi 
uppmärksammat genom att stiftelsen har 
beslutat att utdela ett 
hedersomnämnande till de personer som 
bidragit till stiftelsens utveckling. 

Hedersomnämnandet delades ut i form av 
ett diplom till Lars Åkerblom, Stina 
Johansson, Anne-Cathrine Fornander, Jill 
Westermark och Mikael Hedlund.  

Även 2021 har det varit ett annorlunda år 
på grund av coronapandemin. 
Vi har dock kunnat träffas fysiskt utomhus 
i samband med vårt årsmöte 13 mars på 
Mulleborg på Lidingö.  
Ordförande vid årsmötet var Inga 
Ovanmo. Anna Frohm och Sten Frohm 
valdes in i styrelsen. 
Det är mycket positivt att Göstas barn är 
med oss. 

Lena Lindström, 2020 års stipendiat, har 
tagit över kassörsuppdraget. 
Siw Linde, vår tidigare kassör, har valt att 
avgå efter 24 år i styrelsen.  Siw har 
fortfarande hand om försäljning av 
stiftelsens material. 
Ett stort tack för alla dina år i stiftelsen! 
Du har under åren ansökt om medel från 
olika fonder som har inneburit att vi i 
stiftelsen fått välbehövligt tillskott. 

Vid årsmötet utsågs Ingela Nyberg från 
Örebro lokalavdelning till årets stipendiat. 
Ingela uppmärksammas för sin åretrunt 
verksamhet i Skogsmulleverksamheten 
samt att hon skrivit en pjäs om 
Skogsmulle och hans vänner.  

Pjäsen vänder sig till barn som inte 
tidigare haft tillgång till natur i sin närmiljö 
och kommer att framföras våren 2022. 
Det är teaterungdomar som skall sätta 
upp och spela pjäsen i samarbete med 
Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet. 

Stipendiet på 10.000 kr utdelades den 18 
september på Lida i Botkyrka. 
Utdelningen av stipendiet filmades av 
Tuula Torro, ledamot i stiftelsen, och 
Mikael Hedlund som filmat många av 
Gösta Frohms uppdrag. 

20 oktober hade vi en digital föreläsning 
av Eva-Lotta Backman från Finland med 
66 deltagare. Eva-Lotta fick ta emot 
stipendiet 2019. 

Under året har Anita Stigberg och Jill 
Westermark ingått i en referensgrupp 
som medverkar till framtagandet av nya 
Skogsmulleböcker.  

Stiftelsen syns i sociala medier bland 
annat på Friluftsfrämjandets Ledarforum 
där vi även lägger ut information om 
möjligheten att föreslå stipendiater. 

Vi har under året haft styrelsemöten via 
Zoom så att vi kunnat genomföra våra 
möten.  
Tack Sachiko Takami för att du ordnat 
det. 

14 september avled Karin Byström, 
tidigare styrelseledamot i stiftelsen, och 
en nära vän till Gösta Frohm. Karin har 
varit betydelsefull för Gösta Frohm vid 
framtagandet av hans Skogmulleböcker. 

 

Ett stort tack till alla som under året 
bidragit med gåvor, tid och 
engagemang till stiftelsens utveckling 
för många år framöver. 

 

Jill Westermark 
Ordförande 

 

 

 

 



GÖSTA FROHMS STIPENDIUM 2021 
 

Stipendiat 
Ingela Nyberg får Gösta Frohms stipendium för att hon på ett kreativt 
sätt utvecklar aktiviteter för barn med Skogsmulle och hans vänner 
genom verksamhet under varje årstid. Ingela har skrivit en pjäs om 
Skogsmulle och naturen. Pjäsen ska spelas för barn i områden där 
man har svårt att komma ut i naturen. Den ska spelas av 
teaterintresserade ungdomar utomhus och har premiär i maj 2022. 
 
 

 Stipendieutdelningen  
 På grund av coronarestriktioner var endast ett 
 begränsat antal gäster inbjudna till  stipendie-
 utdelningen. Festligheterna ägde detta 
 år rum på Lida Friluftsgård 18 september med 
 stipendieutdelning vid Skogsmulles portal samt 
 därpå följande lunch på värdshuset. 
 Anna och Sten Frohm delade ut diplom och 
 penningar och Skogsmulle förärade Ingela den 
 härliga blomsterkransen. 
 Utdelningen filmades och finns publicerad på 
 Skogsmullestiftelsens hemsida. 

 

Information och upprop 
Information om att lämna in förslag till stipendiat fanns redan hösten 2020 på stiftelsens 
hemsida. Det spreds i Friluftsfrämjandets nyhetsbrev till alla ledare i Sverige samt i 
tidningen Friluftsliv och på ledarforum på Facebook.  
Ett pressmeddelande om stipendiemottagaren skickades ut i mars via 
Friluftsfrämjandets riksorganisation. 
 
 

FÖRELÄSNING AV TIDIGARE STIPENDIAT 
 

Vartannat år anordnar GFS en föreläsning för ledare i Friluftsfrämjandets 
barnverksamhet. Syftet med föreläsningarna är att stipendiater får 
möjlighet att berätta om sin verksamhet och sina kunskaper för att sprida 
idéer och kunskaper till andra. 
 
Den 20 oktober 2021 föreläste Eva-Lotta Backman från Finlands Svenska 
Idrott, 2019 års stipendiat, om sitt arbete med barns motorik, rörelsebehov 
och rörelseglädje. Föreläsningen genomfördes digitalt på grund av 
coronapandemin. Det gjorde föreläsningen tillgänglig för fler deltagare från 
hela landet, Ämnet lockade många och det var ca 60 deltagare som 
lyssnade och ställde frågor. Med sin föreläsning delade Eva-Lotta med av 
sina gedigna kunskaper och skapade mer engagemang för barns behov av 
rörelse och hur ledare i sin verksamhet kan tillsammans med barn skapa 
rörelseglädje. 



 
HEDERSOMNÄMNANDEN 

 
Gösta Frohms Skogsmullestiftelse delade i samband med att stiftelsen firade 35 
år ut hedersomnämnanden till: 
 
Lars Åkerblom, bland annat för att han tillsammans med Gösta Frohm bildade 
stiftelsen år 1986, för att han under 11 år (1986-1997) har varit styrelseledamot 
som kassör och sekreterare samt att han aktivt har medverkat till att stiftelsen 
kunde uppföra musikalen Slaget om Dungen.  
 
 
Stina Johansson, bland annat för att hon var med som styrelseledamot i 
stiftelsen från starten, att hon under 19 år (1986-2005) har varit styrelseledamot 
varav som ordförande under åren 1999-2005 samt att hon på ett inspirerande 
sätt har utvecklat pedagogiken inom Friluftsfrämjandets barnverksamhet. 
 
 
Anne-Cathrine Fornander, bland annat för att hon var med som 
styrelseledamot i stiftelsen från starten, att hon under 30 år (1986-2016) har 
varit styrelseledamot samt att hon på ett entusiastiskt och inspirerande sätt 
agerat som Skogsmulle för tusentals barn inom Friluftsfrämjandets 
barnverksamhet. 
 
 
Jill Westermark, bland annat för att hon varit med som styrelseledamot i 
stiftelsen från starten, att hon sedan 2006 är ordförande i stiftelsen samt att hon 
från 1984 har medverkat till att friluftsverksamhet utvecklats för barnen med 
sina föräldrar i ”Skogsknyttarna” i samverkan med barnomsorgen och öppna 
grupper inom Friluftsfrämjandet. 
 
 
Mikael Hedlund, bland annat för att han har följt Gösta Frohm som nära vän 
och började dokumentera stiftelsens verksamhet samt att han har spelat in ett 
stort antal filmer som beskriver verksamheten inom stiftelsen och 
Friluftsfrämjandets barnverksamheter. 
 
En lunchmottagning med högtidstal och utdelning av diplom genomfördes i 
anslutning till utdelningen av Gösta Frohms stipendium på Lida den 18 
september. Stina Johansson, som inte kunde delta på lunchen, uppvaktades i 
sitt hem vid ett senare tillfälle. 

 

SKOGSMULLESTIFTELSENS HEDERSLEDAMÖTER 
 

Hedersledamöterna är tidigare stipendiemottagare eller styrelseledamöter i stiftelsen. 
De har under året fått information om att 2020 års verksamhetsberättelse finns att läsa 
på vår hemsida samt uppgift om årets stipendiat och en uppmaning att skicka in förslag 
på nästa års stipendiater. 
Då endast ett begränsat antal gäster fick bjudas in till utdelningen av stipendiet på 
grund av pandemin har hedersledamöterna kunnat ta del av filmen från 
stipendieutdelningen. 



 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

 
Skogsmulle på Lida 
Under pandemin har inga träffar mellan Skogsmulle och 
barnen genomförts på Lida. 
Däremot har de självinstruerande sagostigarna på Lida 
använts mycket av barnfamiljerna. 
Vid mätningar på Skogsmullestigen har vi kunnat utläsa att 
c:a 1000 familjer har använt sig av avläsning QR koder som 
finns uppsatta vid de olika stationerna. Vid avläsning med 
mobiltelefon kommer man till lokalavdelningens hemsida där 
texten till Skogsmullespåret finns. Dessutom har nästan 
1000 sagostigshäften levererats till Lida. 
 
Skogsmulle på Skansen 
De traditionsenliga träffarna med Skogsmulle på Skansen fick även i år ställas in på 
grund av coronapandemin.  Det brukar vara 4 träffar under året då barn kan möta 
Skogsmulle vid skogsarbetarkojan.  

 

 

INTERNATIONELL VERKSAMHET 
 
Pandemin fortsatte på andra året och har begränsat det internationella utbytet. 
Finland och Japan vill ha ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet där det sker en 
ömsesidig kommunikation. Friluftsfrämjandets styrelse vill ha en fortsatt dialog och bett 
tillförordnade generalsekreteraren att ta fram ett förslag.  
 
Grekland  
Anita Egle, skogsmulleledare i Tyskland, har kontakt med Vassilliki Kobilakou i 
Grekland som driver Forest Kindergarden och har integrerat Skogsmulle i sina 
aktiviteter. Vassilliki är utbildad skogsmulleledare i Sverige och rapporterar regelbundet 
sina aktiviteter till Anita som bland annat fått en julhälsning från henne med text ”Last 
thursday we had Mulle in our forestry company! “. Hon skickade med en video på 
barnen som sjunger Mullesång på grekiska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



REPRESENTATION 
 

Referensgrupp till Skogsmulle in i framtiden 
Projektet Skogsmulle i framtiden har drivits av Friluftsfrämjandets Riksorganisation med 
Emelie Thorngren som projektledare. 
Under året har Anita Stigberg och Jill Westermark ingått i en referensgrupp som 
medverkar till framtagandet av nya Skogsmulleböcker. Tre böcker är framtagna och två 
nya kommer 2022. 
 
           
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
AVTACKNINGAR 

 
I samband med stiftelsens årsmöte den 13 mars avtackades Siw Linde som nu lämnar 
sin plats som styrelseledamot och kassör. Siw har varit kassör i stiftelsen i 21 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lida Friluftsgård hade inbjudit till ett frukostmöte för 75-årsfirandet av Lida Friluftsgård 
fredagen den 17 december. I samband med detta avtackades Leif Wallin, som varit 
chef på Lida i 19 år. Jill och Anita representerade och uppvaktade från stiftelsen. 

 
 

 
 
 
 
 
 



HEMSIDAN 
 

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse har sin hemsida under Friluftsfrämjandet 
www.friluftfsframjandet.se/skogsmullestiftelsen. Vi har ett mycket gott samarbete 
med riksorganisationen och under året har Sandra Svensson varit vår kontaktperson. 
Videofilmer från stipendieutdelningarna 2020 och 2021 finns nu publicerade på 
hemsidan. 

 
STIFTELSENS STYRELSE 2021 

 
Nya styrelseledamöter 
På årsmötet 13 mars valdes Anna Frohm och Sten Frohm in som 
ledamöter i stiftelsens styrelse.  
 
Styrelseledamöter 
Jill Westermark ordförande 
Sachiko Takami vice ordförande 
Anita Stigberg sekreterare 
Siw Linde  kassör tom 13 mars 2021 
Lena Lindström kassör från 14 mars 2021 
Sally Sundbom ledamot 
Kajsa Källström ledamot 
Kerstin Erman ledamot 
Tuula Torro  kontaktperson Friluftsfrämjandets    
  riksorganisation 
Lennart Hyllengren revisor 
Inga Ovanmo  revisorssuppleant 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft tre protokollförda möten: 7 februari (protokoll 120), 13 mars (protokoll 
122), 21 oktober (protokoll 123). Mötena har genomförts både digitalt och som fysiskt 
möte. 
 
 
Årsmötet genomfördes 13 mars (protokoll nr 121).  
Inga Ovanmo valdes till ordförande för mötet. Mötet hölls på Mulleborg och 
genomfördes helt utomhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsutskottet, AU 
I arbetsutskottet har ingått: Jill Westermark, Anita Stigberg, Lena Lindström, Sachiko 
Takami samt Kerstin Erman. Au har haft två möten under året.  



EKONOMI 
 

Sammanfattning 2021 
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 och år har vi mottagit gåvor som vi är tacksamma för. Vi försöker på 
olika sätt hitta former för att årligen kunna fortsätta att dela ut stipendiet.  
Intäkter har bland annat kommit från försäljning av smycken.  
 

GÅVOR 
Till stiftelsen har följande gåvor inkommit under året: 

 Uppvaktning av Bo-Jonny Stockhaus 80 år 

 Till minne av Karin Byström  

 
Stockholm i mars 2022 
 
 
 
 
Jill Westermark  Sachiko Takami Anita Stigberg 
 
 
 
 
 
Lena Lindström  Sally Sundbom Kajsa Källström  
 
 
 
 
 
Kerstin Erman  Sten Frohm  Anna Frohm 
 
 
 
 
 
Tuula Torro 
 
 
 


