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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
125 år av äventyr - vårt bidrag till ett bättre Sv erige
2018 är ett år som vi kommer att minnas länge. Aldrig trodde väl jag att de fina och är vädret skulle få sådan
effekt på vår verksamhet som det fick. När man satt där I vårsolen i shorts och T-shirt och tänkte på en solig
och varm sommar, hur kunde man få så rätt? Redan i början av juni möttes vi av eldningsförbud I skog och
mark och i parker. Vårt firande av nationaldagen fick planeras om från att sälja nygräddade våfflor och
möjligheten till att grilla Korv till att sälja kakor. Alla föräldrar fick hjälpa till och ett stort tack till dem. På vår
gemensamma läger fick vi laga mat på Trangia kök och det gick åt mycket vatten att dricka. Vi fick även för
första gången tillfälle att gå ner och ta oss ett dopp I Vombsjön. Inget ont som inte har något gott med sig.
Vi har under året haft lite problem med ledaravhopp som främst har drabbat våra Skogsknytte- och
Skogsmullegrupper. För att möta upp ledarbehovet har vi tagit hjälp av våra seniora ledare och detta har
fungerat bra. På grund av att vi inte har lyckats ha parallella Skogknyttegrupper har vi tappat medlemmar. Vi
kommer därför under 2019 att satsa på att hitta nya Skogsknytteledare så att vi senast till hösten kan starta
upp med minst två Skogsknyttegrupper.
Satsningen på ledarkläder har fortsatt och de kläder vi beställde förra gången är slut, så styrelsen beslutade att
ta fram nya t-shirts och hood-tröjor. Våra nya t-shirts blev årets julklapp till ledarna. Föreningen har under
hösten startat upp ett internt ledarutbildningsprogram för TVM:are. Vi har lyckats fånga upp TVM:are som är
sugna på att delta och dessa kallas för juniorledare i föreningen. De har under hösten deltagit i olika grupper.
Som ett led i detta arbete har de en adjungerad representant i styrelsen.
Vi är stolta över att vi kan inspirera barn och ungdomar att ta steget ut i skog och mark där ansvarstagandet för
vår natur är vår utgångspunkt i vår verksamhet. Samtidigt spanar vi framåt för att hitta fler verksamhetsgrenar
som vi kan driva i vår regi.
Styrelsen tackar alla föräldrar och ledare som har bidragit till att år 2018 har blivit ännu ett bra verksamhetsår.
Utan er hade vi inte haft någon verksamhet.
Mats Holmberg, Ordförande Friluftsfrämjandet Husie
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 95 000 medlemmar och 7000
ideella ledare, varav 440 medlemmar och 41 ledare är medlemmar i vår lokalavdelning per den 2018-09-30
men den faktiska medlemsantalet per den 2019-01-31 är 373 stycken. Våra medlemmar är fördelade enligt
statistiken, barn 244 stycken, vuxna 128 stycken per den 2018-09-30. Vårt fokus sedan starten att genom
friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom Friluftsfrämjandet,
men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör
kärnan i vår verksamhet.
I vår avdelning fokuserar vi främst på att få ut barn, ungdomar och vuxna att komma ut och lära sig att ha ett
sunt förhållande till skog, mark och sjö.

VÅRA ANLÄGGNINGAR
Vi saknar vår föreningslokal men det finns inget som säger att vi skall få tillbaka någon lokal. Vi har använt vårt
förråd till att samla ledarna till ett ledarmöte med tillhörande grillning under våren, vi har även haft en städdag
av förrådet

BARN – FRILUFTSÄVENTYR
Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och skogens värld,
vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år. Verksamheten i Familjemulle och
Äventyrliga familjen ingår också i Friluftsäventyr.
Friluftsfrämjandet har ca 34 000 barnmedlemmar varav 244 barn finns i vår lokalavdelning. Friluftsfrämjandet
har en viktig uppgift att erbjuda barn- och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Genom att hjälpa unga att
upptäcka glädjen av att vistas i naturen kan vi skapa ett starkt förhållande till natur och friluftsliv. Vi ser också
att våra aktiviteter är en viktig inkörsport till ett livslångt medlemskap och engagemang för
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naturen och friluftslivet. Vi möter barn och ungdomar både på fritiden, i fritidsverksamhet och i
skolan/förskolan.
Under 2018 har våra viktigaste aktiviteter för barn varit alla våra äventyr som har planerats och organiserats av
sina ledare.

SKOGSKNYTTE
I Skogsknytteverksamheten har de minsta barnen fått uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger gör
vistelsen extra rolig och vi lär barnen att vara rädda om allt som är levande. Barnen deltar gemensamt med
föräldrar eller en annan vuxen. Vår Skogsknyttegrupp består av 16 barn och 2 ledare.
Under året har Knytte haft 14 träffar med teman som djurens bon, håva i vattnet, djur och småkryp, skogens
färger, höstens löv, Hitta vilse och pinnar. Under vårterminen har det funnits två grupper, Ekorrarna och
Mullvadarna, med sammanlagt 30 deltagande barn med tillhörande vuxna, varav 4 ledare. Under höstterminen
fanns dessvärre inte ledare till två grupper, bland annat eftersom en del av ledarna blev Mulleledare, så under
hösten har det funnits en grupp, Ekorrarna, med 16 barn med tillhörande vuxna varav 2 ledare. Alla barn som
varit med i vårens två grupper erbjöds plats med förtur till gruppen.
Vårterminen 2018 var Mullvadarna en Knyttegrupp.
Vi har varit på vår lägerplats på Bulltofta rekreationsområde de flesta gångerna. Vi har sjungit sånger med hjälp
av sångpåse. Vi har haft olika pyssel tex göra trollsländor av klädnypor, färglägga bilder och göra en naturtavla
på papptallrik. En självklar favorit bland barn (och vuxna) har så klart varit fikan som alltid inletts med
"fikaramsan". För lite omväxling var vi vid ett tillfälle var vid Husie mosse och vid ett annat tillfälle var i Torup.
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitetsbana och nyponsoppa
Tipsrunda
Insekter - leta efter insekter med lupp
Vattenlevande djur - håva och bygga båtar
Hitta vilse och skogslekplatsen
Pinndjur
Leta efter färger i naturen

SKOGSMULLE
Inför höstterminen flyttade många Knyttebarn upp till Mulle. Det blev då två Mullegrupper.
Grupperna består nu av 34 barn.
De flesta gångerna har barnen åkt buss till Torup och då har de varit på varsin lägerplats men även utforskat de
närmsta omgivningarna.
Vi har undersökt naturen med alla våra sinnen, grävt ner skräpbrädor och lärt oss vad man kan göra om man
går vilse (”hitta vilse”). Mulle kommer och hälsar på oss varje termin.
Höstterminen 2018 var Mullvadarna en Mullegrupp.
Under terminen har vi lärt känna vår lägerplats i Torup. Vi har arbetat med att barnen ska lära känna varandra
och bli en grupp. Vi har ätit (fruktstund och lunch), pratat om regler, sjungit Mullesången och lekt lekar -
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populära lekar har varit Under hökens vingar, Björnen sover, Knack knack är Mulle hemma. De flesta gångerna
har vi varit i Torup och vid de två andra tillfällena var vi på Husie mosse och Bulltofta rekreationsområde.
•
•
•
•
•
•
•

Lära känna varandra - samarbetsövningar och kojbygge
Planetskötare - skräpbräda
Småkryp - myror och nyckelpigor
Vatten - håva och bygga båtar
Hösten - lövkransar och värma dryck i stormkök
Skogens djur och Mullebesök
Eld och grillning - tipsrunda

SKOGSSTRÖVARE
Skogsströvarna är uppdelade i två olika åldersgrupper och vi är cirka 32 barn och 6 ledare och vi har egna
lägerplatser i skogarna söder om Vombsjön, här brukar vi ställa i ordning våra lägerplatser efter både vinteroch sommaruppehållet. Vid terminsstart håller vi alltid introduktion till täljkniven, såg och yxa och de regler
som gäller vid användandet av dem för nytillkomna deltagare. Vi har sju sammankomster per termin.
Strövarna har ofta olika tema vid sina sammankomster för att öva på olika moment inom friluftslivet. Under
året har vi haft övernattning, insekter, matlagning över öppen eld och på stormkök, bakning med reflektorugn,
enklare friluftsslöjd och orientering med karta och kompass som huvudteman.
Andra exempel på aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Översyn av lägerplatsen efter vintern bl.a. hugga ved, surra sågbock och se över krokar till ryggsäckar.
Svamptema med info om vanliga svampar och svampplockning.
Fiske i Rögle dammar.
Övernattning Söderåsens Nationalpark.
Tema Allemansrätten, vi lär oss mer om allemansrätten via historier och lekar.
Vandringstema, vi vandrar sista biten till lägerplatsen och provar på kartläsning och ev. kompass.
Besök Bärnstensmuseum och vandring till Måkläppen sälspaning och leta bärnsten.

FRILUFSARE
Under året har gruppen bestått av cirka 40 barn som leds av sex ledare plus två juniorledare från TVMgruppen. Vi har gått från en trygg lägerplats till att bli mer av äventyrssökare. Vi avslutade våren med att
montera ner vår lägerplats. Hösten rivstartade med kanotövning och en kanothajk i Raslången för att sedan gå
vidare till en vandring. Vi hittade ett nytt friluftsområde utanför Hörby där vi övernattade i militärtält. Den
grupp (Skogsugglorna) som blev nya frilufsare under hösten har ägnat sig åt följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Lära känna varandra, repetition kniv, yxa, såg och stormkök.
Fulltofta, Vandring, stormkök, naturkunskap
Rövarekulan, övernattning, vindskydd, värme mat
Vomb, matlagning, med TVM:are på besök
Bokskogen, cykling, liten rygga, snacks
Måkläppen Falsterbo, leta bärnsten, vandra, stormkök
Skäralid Killahuset, övernattning, vandring och karta kompass
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TVM - TRE VILDMARKSMÅL
Föreningen har under ett par år saknat underlag för att skapa en TVM-grupp, men glädjande nog har vi äntligen
fått ihop ett litet gäng på cirka 15 ungdomar som varit med om att bli invigda i TVM-gemenskapen. Den stora
invigningen sköttes av Malmös TVM:are på hemlig ort i trakterna kring Höör. Vår egen TVM-grupp har själva
också invigt ett par stycken nya TVM:are från sin tidigare frilufsargrupp. Sedan har de träffats med jämna
mellanrum där ungdomar och ledare tillsammans har planerat och genomfört olika verksamheter.

KANADENSARE – ÖPPEN KANOT
Kanadensare/öppen kanot har en lång tradition i Friluftsfrämjandet och friluftslivet i Sverige. Under ett antal år
har kajaken tagit större plats på bekostnad av den öppna kanoten. I vår Lokalavdelning har vi ett stort intresse
för vårt familjeläger. Alla får möjlighet att prova på genom dagsutflykter med både kanot och kajak.
Under 2018 har våra viktigaste aktiviteter inom kanadensare varit att få fram fler certifierade ledare som kan ta
med sina grupper ut på äventyr i våra sjöar och vattendrag. Utbildningen, kanadensare i strömmande vatten,
var planerad men på grund av för låg vattennivå ställdes den in. Planen är att någon eller några ska utbilda sig
2019.

MTB
Antalet cyklister har ökat stadigt under många år. Cyklingen består av olika grenar. Den vanligaste är
stigcykling, men även downhill och enduro finns i vissa lokalavdelningar. MTB är en aktivitet som kompletterar
skid- och snöverksamheten under sommarsäsongen.
Allemansrätten ger möjlighet att cykla på stigar, men på fler och fler platser inskränks möjligheten att cykla
genom lokala ordningsföreskrifter eller reservatsregler. Det finns 11 348 intresserade medlemmar i
medlemsregistret. I vår Lokalavdelning har vi 16 stycken intresserade.
Under 2018 har våra viktigaste aktiviteter inom mtb varit att utbilda 1 ledare.
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VÅRA LEDARE
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet flera hundra
ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ger dem möjlighet att utvecklas och
uppmuntra dem att stanna i organisationen.
Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 2018. Vi har därmed en
mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller etnisk och kulturell mångfald, samt att alltför få barn
fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi vill underlätta nyrekrytering av både ledare, kursledare och
förtroendevalda.
Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare och förtroendevalda,
genom kvalitativa utbildningar inom ramen för våra utbildningsplaner. Utbildningarna genomförs av våra
kursledare med ledning och stöd av samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på nationell och
regional nivå.
Föreningen har genomfört två stycken ledardagar under året och vi har satsat på intern ledarutbildning och
repetition av tidigare färdigheter inom barnledarskap.
Vi är totalt 28 ledare och har under 2018 har vi skickat följande antal till våra regionala utbildningar:
•
•
•
•
•
•
•

1 st Grundutbildning MTB för barn
1 st Ledarutbildning kanadensarpaddling steg 1
3 st Grundutbildning för knopp,knytte,mulle
3 st Grundutbildning strövare-lufsare
1 st Fortbildning,torka mat
1 st Fortbildning lekfull orientering
1 st Påbygnadsutbildning byta gren stövare/lufsare
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VÅRA MEDLEMMAR
För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. Friluftsfrämjandet
arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, men framförallt att få befintliga
medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med
både äventyr, kunskap och inspiration över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter
levererade av Sveriges mest eftertraktade ledare.
Friluftsfrämjandet har vänt medlemsutvecklingstrenden till tillväxt de senaste tre åren. Detta är särskilt viktigt
efter den nedgång som föreningen befunnit sig i under en längre tid. Tillväxten är en spegling av den intensiva
utvecklingsfas som organisationen är inne i. 2018 var vi 440 medlemmar. Vi har under 2018 rekryterat 56 nya
medlemmar till lokalavdelning. I vår lokalavdelning har 50% procent av medlemmarna deltagit i minst en
aktivitet. Föreningens fortsatta utmaning är att nå ut till våra medlemmar med våra aktiviteter.

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN
För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning
vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Det gör vi genom att arbeta i
enlighet med vår varumärkesplattform – Blå boken, vår grafiska manual, vår uppförandekod och
Friluftsfrämjandet.se – vårt gemensamma fönster mot samhället.
Friluftsfrämjandet Husie har valt att kommunicera både på webbplats och via Facebook.
Vissa av våra verksamheter använder även Facebooks gruppfunktion som kommunikationskanal mellan
föräldrar och ledare.

EXTERNA KANALER
Webbplatsen: www.friluftsframjandet.se/husie
Facebook: www.facebook.com/friluftsframjandetHusie

INTERNA KANALER
Webbplatsens medlems- och ledarsök
Facebooks gruppfunktioner: Friluftsfrämjandet
Husie ledarforum
Mejlkommunikation
Vår lokalavdelnings del i Äventyrshanteraren på www.friluftsframjandet.se
Vi har bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt och Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt.
Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för stimulans av
miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering och
verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrätten är en
förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. Den är också avgörande
när det gäller allas tillgänglighet till naturen.
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DEMOKRATI OCH ORGANISATION
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska principer. Vår
organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. Som enskild medlem kan man
vara med och påverka i både mikro- och makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.
Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med organisationens
stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument och andra styrdokument. Vår
lokalavdelning leds av styrelsen.
Vi är sju (7) ledamöter i styrelsen. Under året har vi genomfört 13 styrelsemöten. Under året har vi haft två
ledarmöten tillika ett årsmöte.
STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR
Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålsparagrafen uppfylls
långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.
STYRELSEN
Ordförande

Mats Holmberg

Kassör

Kamilla Telyakova

Ledamöter

Ove Hed
Johanna Karlsson
Britta-Stina Eisenberg
Dan Sundqvist
Elin Pegréus

ANSVARIG OCH LEDARE
Se aktuell ledarlista på Friluftsfrämjandet.se

BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS
Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad gäller ekonomiskt stöd samt
samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och kompetensutbyte. Våra viktigaste
samarbetspartners är: Malmö Kommun och Fäktföreningen Gripen.
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TACK FÖR DITT STÖD
Tack vare ditt medlemskap får f er möjlighet att komma ut i naturen, speciellt
dem som annars inte hittar dit. Du är med och stärker förutsättningarna
för en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Som medlem får du också tillgång
till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva
medlemsförmåner samt Magasin Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring
ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli
ledare i organisationen.

LÅT ÄVEN TYRET BÖRJA.

Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.
Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

