för ni fortsätter göra det möjligt för andra att komma ut och njuta i naturen med oss i
Friluftsfrämjandet, fast det varit lite regler/riktlinjer att förhålla sig till denna annorlunda vår.
Här kommer lite information från Styrelsen:
Ø Kullaäventyret (vanligtvis kallat Kullalägret) kommer att bli av, även om det också är
anpassat efter nya riktlinjer och förhållningsregler. Det blir en ”långdagsträff” lördagen den
29 augusti. Information om detta mailas ut separat av ledarna i Lufsare08 som håller i
planeringen.
Ø Vi har börjat titta på säkerhetsplaner och ska utforma mallar som ledarna kan utgå ifrån i sin
egen planering. Detta arbete kommer även fortsätta i höst så alla grupper kan komma igång
med detta och få hjälp vid behov. Är du nyfiken på säkerhetsplaner redan nu så läs första
utkastet på dokumentet
https://drive.google.com/file/d/17fG7WKYyI5d3ODCU4rHSjPgg_eIHMcqX/view?usp=sharing
Ø
Ø
är det LEDARTRÄFF i nya förrådet mellan 18-20.
o Vi tittar på material och pratar om vad som går att låna och vad som finns i vår
lokalavdelning.
o Styrelsen kommer även berätta om arbetet med säkerhetsplanen och visa på de
guider som finns.
o Ta med mat/fika och sittunderlag så äter vi tillsammans.
o Ta med ett tips att delge andra ledare. Det kan vara en bra vandringsled, lek, bra mat
att laga tillsammans i gruppen – eller något annat du tycker andra borde ta del av.
o Meddela om ni kommer eller ej till genarp@friluftsframjandet.se
Ø TERMINSAVGIFTEN. Har din grupp inte betalt in terminsavgiften på 50kr/barn, så vänligen
gör det snarast. Betala till bg. 855 0949, eller swisha till 123 608 24 24. Märk med gruppens
namn.
Ø Kolla in aktuella kurser på https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/ Flera av er har
även blivit kontaktade ang att gå en grundutbildning. Vi ser gärna att våra ledare är utbildade
så ta chansen att gå en kurs! Det är sällan någon ångrar en kurs de gått. Kontakta
christel.meijerhoffer@friluftsframjandet.se om ni har frågor. Läs även om UTBLICK som är en
fortbildningshelg för alla ledare i Sverige, som är planerad att vara på Isaberg 9-11 oktober.
Ø Vi har fått in önskemål om ledarkläder. Vi i Styrelsen tittar på utbudet och ser över om vi har
råd under 2020.
Ø Påminnelse om aktiviteter i höst, utöver ledarträffen:
o Genarpsdagarna är inställda – men vi genomför Kullaäventyret den 27/8.
o Mörkervandring 24/10. Planeras & genomförs av Strövare11.
o Granförsäljning i december av Lufsare08.
Vi önskar er ett härligt terminsslut & en härlig sommar! /Styrelsen

Låt äventyret börja!

