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INLEDNING 

Målet för avdelningen Husie är att ge alla medlemmar i föreningen möjlighet till en positiv naturupplevelse. Vi 

erbjuder aktiviteter i både skog, sjö och park som finns i vår närhet. Vi erbjuder allt från det lilla till det stora 

äventyret. Genom våra ledares friluftskompetens stärker vi medlemmarnas kompetens att vara ute i skogen.   

I december var vi 347 medlemmar.  Styrelsen inriktning är att vi inte skall ha barn i kö. Det innebär att alla barn 

som önskar delta i vår verksamhet också skall få det. Är grupperna klara har vi beslutat att varje äventyr skall 

ha en kö för att påvisa att vår verksamhet är efterfrågad.   

En av Styrelsens största uppdrag är att rekrytera ledare. 

Styrelsen skall verka för att utveckla föreningens aktiviteter så att vi attraherar fler barn, ungdomar och vuxna. 

För att klara detta måste föreningen vara där våra presumtiva medlemmar finns.  Vi finns redan idag på sociala 

medier men vi måste utveckla vår kommunikation med både medlemmar och blivande medlemmar via 

hemsidan och vår Facebooksida, så att det blir lätt att hitta de upplevelser som vi erbjuder. Vår satsning på 

Äventyrliga familjen kommer att fortsätta för att nå hela familjen och bli en förening där både barn och vuxna 

tillsamman kan få en positiv naturupplevelse.  Vår målsättning är att ha någon verksamhet riktade till enbart 

vuxna 

Ledarna är våra bästa ambassadörer för vår verksamhet därför kommer styrelsen att fortsätta att 

utveckla ledarstrategin, så att ledarna stannar kvar i sitt uppdrag men växa in sin roll och ser alla våra grupper 

som en naturlig utmaning. Ledarstrategin stärker både ledarrollen och rekryteringen av nya ledare. Vi erbjuder 

både extern och intern ledarutbildning direkt när man tar ett ledaruppdrag i föreningen.  Som ny ledare blir 

man även erbjuden en mentor att ha som bollplank i ledarrollen. Strategin skall stödja ett hållbart ledarskap så 

att man kan vara ledare även om man inte längre har barn i verksamheten. Våra ledare skall vara kunniga och 

engagerade så att våra barn får kunskaper i allemansrätten hantera kniv, yxa och såg med mera. Verksamheten 

skall stärka barns och ungdomars självkänsla och självförtroende. 

 

 Vi skall vara en förening i samtiden. Då är det viktigt att vi ökar vårt samarbete med föreningar både inom 

Friluftsfrämjandet och ute i samhället. Vi måste hela tiden söka nya samarbetspartners som gör att föreningen 

stärks i sin verksamhetsutveckling samtidigt som vi blir bättre i vår kärnverksamhet.  

REKRYTERING 

Styrelsen har som mål att föreningen skall öka sitt medlemstal med 5% under 2019. Vi skall ha minst två 

barngrupper av varje verksamhet.  Bredden i vår verksamhet skall komma under ifrån, Skogsknytte är den 

viktigaste rekryteringsbas för vår verksamhet. 
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KNOPP  

Under 2019 har styrelsen en beredskap för att möta eventuella förfrågningar om att starta en grupp 

 

SKOGSKNYTTE 

Styrelsen kommer under verksamhetsåret att satsa på att rekrytera nya ledare så att vi kan ha minst två 

grupper igång vår och höst.  Skogsknytte kommer  att vara verksam på Bulltofta rekreationsområde eller i 

Gyllins Trädgård och träffas ca 7 gånger per termin.  Skogsknytte bedrivs av ledare och har stöd av deltagande 

föräldrar i aktiviteterna.  

Barn från Skogsknytte som kommer att flytta upp till hösten kommer att erbjudas att hälsa på 

Skogsmullegruppen under våren. 

SKOGSMULLE  

Skogsmullegruppen håller till i Bokskogen. Gruppen träffas 7 gånger per termin och har tillgång till buss 5 

gånger. Det innebär att föräldrar får skjutsa ut barnen två gånger. De bussfria gångerna kan förläggas på annan 

plats än Bokskogen. 

Skogsmulleverksamheten skall ge barnen sin första positiva naturupplevelse.  Det skall vara ett äventyr där 

man får äta sin medhavda matsäck och möta Mulle som berättar sagor och sjunger.  Verksamheten bygger på 

lek där barnen får lära sig lite om djur och natur. En verksamhet som skall väcka lust till ett fortsatt äventyr i 

skog och mark. 

De barn som skall bli strövare till hösten kommer att få besöka strövargruppen vid en speciell besökargång 

under våren. 

SKOGSTRÖVARE 

Våra 3 skogströvargrupper har sina lägerplatser ute o Vombskogen. De träffas 7 gånger per termin och åker 

buss ut till Vombskogen 4 gånger.  Övriga gånger skjutsar föräldrarna till aktuell verksamhet. Strövarna är även 

ute på andra äventyr som finns i Skåne. Strövargruppen skall introducera barnen till ett gott självständigt 

friluftsliv. De skall träna sig på att laga mat, ta ansvar för sin utrustning känna att deras självkänsla växer genom 

övernattningar i skogen. De skall få goda kunskaper i att hantera yxa, såg och kniv.  Kunna göra upp eld för 

värme och matlagning. Skall ha provat på att gå kortare sträckor med packning. 

FRILUFSARE  

Vi har två grupper Frilufsare som träffas 6-7 gånger per termin.  De har ingen speciell lägerplats utan de tar sig 

med hjälp av föräldrarna till sina aktiviteter. De skall ha provat på att gå hajk och ha paddlat kanot och att ha 

övernattat flera dygn i sträck uti i naturen. Frilufsarna kommer under verksamhetsåret att ta ett större ansvar 

för vår försäljning på firandet av nationaldagen och Skogensdag i Bokskogen. Inkomsterna skall vara en 

grundplåt till sin avslutningsresa.  
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TRE VILDMARKS MÅL (TVM) 

Vi en grupp TVM so under året själv skall ta fram ett program för sin verksamhet.  De har vuxna som stöd för 

att verksamheten fungerar och att säkerheten  

LÄGER 

Vårterminen kommer att avslutas med att Skogströvare, Frilufsare och TVM:are erbjuds ett tvådagars läger för 

att lära känna varandra och visa hur många vi är i föreningen. I år kommer TVM:are att få ta ett särskilt ansvar 

för aktiviteterna. 

ÄVENTYRLIGA FAMILJEN  

Föreningen kommer att under året att erbjuda minst 4 aktiviteter under namnet Äventyrliga familjen. Under 

våren kommer vi att anordna en kanot helg för nybörjare och under hösten kommer vi att erbjuda en vandring 

med övernattning och en kanothajk samt i december kommer vi att vandra ut till Måkläppen för att studera 

sälar.  

 I Turprogrammet finns även andra tillfällen där familjen tillsammans kan delta i Friluftsfrämjandets aktiviteter 

dessa aktiviteter kommer att marknadsföras Friluftsfrämjandets hemsida och på Facebook. 

FÖRENINGSVERKSAMHET 

Under 2018 kommer föreningen att delta och genomföra två olika aktiviteter för att marknadsföra våra 

aktiviteter Vi kommer som vanligt att fira den 6:e juni och vi kommer att delta på Skogens dag i Bokskogen 

första söndagen i september. Föreningen är alltid öppen för samarbete med andra föreningar.  

ÖVRIG VERKSAMHET 

• Ledarträff vår och höst 

• Delta i regionträffarna på träffpunkten 

• Delta på regionstämman 

AVSLUTNINGSORD 

Med denna plan som stöd hoppas styrelsen att 2019 skall bli ett bra år för föreningens verksamhet. Idag är vi 

345 medlemmar och de ställer krav och de kraven skall vi bemöta med en god verksamhet.  
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