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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ännu har ett nytt år gått, det var inte länge sedan vi satt och funderade över vad ska vi ha verk-
samhet och vilka möjligheter och problem ska vi stöta på. Vi behövde inte vänta länge, en remiss 
från Länsstyrelsen om tillgänglighet damp ner brevlådan. Man hade konstaterat att det inte fanns 
tillräckligt med strövområden I Skåne. Vi hade året innan svarat på möjligheten att inrätta ett djur-
skyddsområde I Vombs furu. Ännu lite senare på våren kom beslutet att Länsstyrelsen gör stora 
delar av Vombs furu till djurskyddsområde. 
Våra fasta lägerplatser I Vombs furu skulle nu bli omöjliga att vara på från och med hösten. Sty-
relsen beslutade att vi snabbt skulle kontakta markägaren, Malmö kommun. Sedan tidigare visste 
vi att det fanns ett avtal med markägaren om att vi hade tillåtelse att ha fasta lägerplatser I Vombs 
furu. 

Efter samtal med kommunens  förvaltare så fick vi reda på att det var fler intressenter som sade 
sig ha ett avtal om att få bedriva verksamhet I Vombskogen. Vi visste att det skulle finnas ett 
skrivet avtal mellan vår Förening och kommunen. Frågan var bara var avtalet fanns. Vid tidigare 
inventering av våra handlingar, så hittades inte avtalet.  Efter lite detektivarbete så fick vi veta att 
avtalet kunde ligga I någons källare. Jag lyfte luren och vederbörande lovade att leta bland gamla 
dokument.  Snart blev uppringd och hen hade hittat något papper som hen trodde att jag kunde 
ha nytta av. Dokumentet visade sig vara den skriftliga överenskommelsen mellan föreningen och 
Malmö kommun om att få ha tre permanenta lägerplatser I Vombskogen. 

Med avtalet i hand och en bokad tid med förvaltarna av Vombs furu begav vi oss till Stadshuset. 
Mötet slutade med löfte om ett nytt avtal med nya lägerplatser I Vombs furu.

Höstterminen startade med att våra Skogströvargrupper fick leta upp nya lägerplatser I det nya 
området och skulle samtidigt avveckla de gamla lägerplatserna. Terminen avslutades med att 
bussbolaget meddelade att de inte kan köra oss mer.

Vi har under året haft lite problem med ledaravhopp som främst har drabbat våra Skogsknytte- och 
Skogsmullegrupper. För att stötta ledarbehovet har vi tagit hjälp av seniora ledare och detta har 
fungerat bra. 

Vi har haft ett litet medlemstapp i och med att vi gick över till elektronisk betalning av  medlems – 
och verksamhetsavgifter.  

Föreningens satsning på juniorledare har slagit väl ut. Idag har vi 6 aktiva juniorledare som är pla-
cerade i olika grupper. 

Vi stolta över att vi kan inspirera barn och ungdomar att ta steget ut i skog och mark.   Samtidigt 
spanar i vi framåt för att hitta fler verksamhetsgrenar som vi kan driva i vår regi. Slutligen tackar 
styrelsen alla föräldrar och ledare som har bidragit till att år 2019 har blivit ännu ett bra verksam-
hetsår. Utan er hade vi inte haft någon verksamhet.
Mats Holmberg, Ordförande Friluftsfrämjandet Husie
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INLEDNING

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 95 000 medlemmar och 
7000 ideella ledare. Avdelningen har 440 medlemmar och 38 ledare i vår lokalavdelning per den 
2019 12 31 Våra medlemmar är fördelade enligt statistiken, 244 barn och 196 vuxna. Vårt fokus 
sedan starten är 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 Frilufts-
främjandet, 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 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 och det finns inget som säger att vi ska få tillbaka någon lokal. Under  
våren och hösten har vi använt vårt förråd till att samla ledarna till korta ledarmöten. 
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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 7–13 år samt Ung-
domar 14-18 år TVM. Verksamheten i Familjemulle och Äventyrliga familjen ingår också i Friluftsä-
ventyr. 

Friluftsfrämjandet har ca 34 000 barnmedlemmar varav 244 barn finns i vår lokalavdelning. Frilufts-
främjandet 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 
ett engagemang för att värna miljön. 
Föreningen är bär ett traditionellt ansvar för att fostra barn till goda demokratiska samhälls-med-
borgare. 

Vi har en grupp bestående av en hel klass samt lärare som är medlem i vår föreningen och bedri-
ver med hjälp av Friluftsfrämjandet regionalt uteverksamhet. 
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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 Skogsknytte haft 14 träffar med teman som djurens bon, håva i vattnet, djur och 
småkryp, skogens färger, höstens löv, Hitta vilse och pinnar. Under våren har det funnits 1 grupp 
Ekorrarna med sammanlagt 16 deltagande barn med tillhörande vuxna, varav 2 ledare. Under 
höstterminen fanns det planer på att starta upp en ny Skogsmullegrupp men vi fick dessvärre inte 
ledare till två grupper.  Ekorrarna, med 16 barn med tillhörande vuxna varav 2 ledare.

SKOGSKNYTTEGRUPPEN EKORRARNA  

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 som exempelvis att 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 vid Husie mosse. Här nedan ser ni lite exempel på verksamheten.

 ♥ 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 

SKOGSMULLEGRUPPEN MULLVADARNA

Gruppen består nu av 16 barn och 2 ledare samt 2 juniorledare. Vi har förnärvarande 10 barn i kö 
till Skogsmulle. De flesta gångerna har barnen åkt buss till Torup och då har de varit på sin läger-
plats men även utforskat de närmsta omgivningarna. Vi tog över den lägerplats som den andra 
mullegruppen hade, eftersom vår gamla lägerplats var ganska så blåsig. På den nya lägerplatsen 
jobbade vi med att förbättra kojan och bekanta oss med platsen.  
Vi har haft olika teman varje gång såsom planetskötare, vatten, fladdermöss, skogens djur med 
mera. Vi har pratat om skräp och grävt upp vår skräpbräda för andra gången. Vi har letat efter 
småkryp, undersökt dem med luppar och ritat av dem. Barnen har tagit med gosedjur som vi bygg-
de hus och letade mat till. Vi har gått tipsrunda om allemansrätten, värmt nyponsoppa på storm-
kök och grillat korv.  Vi har så klart haft besök av Mulle som delade ut buffar till barnen, vilket var 
uppskattat. 
Vid de två tillfällen då vi inte hade buss var vi vid Käglinge naturområde och Bulltofta rekreations-
område. Vi har vid alla tillfällen haft med oss föräldrar som hjälp att hålla koll på barnen. 
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SKOGSSTRÖVARE 

Skogsströvarna Igelkottarna och Grodorna är uppdelade i två olika åldersgrupper och vi är cirka 29 
barn och 6 ledare och vi har egna lägerplatser i skogarna söder om Vombsjön. Där brukar vi ställa 
i ordning våra lägerplatser efter både vinter- och sommaruppehållet. Vid terminsstart håller vi alltid 
introduktion till täljkniven, såg och yxa och de regler som gäller vid användandet av dem för nytill-
komna deltagare. Vi har sju sammankomster per termin. 
Strövarna har ofta olika tema vid sina sammankomster för att öva på olika moment inom frilufts-
livet. 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 huvud-
teman. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 

 ♥ Översyn av lägerplatsen efter vintern bland annat att hugga ved, surra sågbock och se över 
krokar till ryggsäckar. 

 ♥ Övernattning i Vombskogen och på Tygegården
 ♥ Tema Allemansrätten, vi lär oss mer om allemansrätten via historier och lekar.
 ♥ Vandringstema, vi vandrar sista biten till lägerplatsen och provar på kartläsning och eventu-

ellt kompass. 

FRILUFSARE 

Under året har vi gått från 2 till 3 grupper som bestått av cirka 56 barn som leds av 9 ledare plus 
två juniorledare från TVM-gruppen. Vi har gått från en trygg lägerplats till att bli mer av äventyrssö-
kare. 

 ♥ Lära känna varandra, repetition kniv, yxa, såg och stormkök. 
 ♥ lagat mat på stormkök, och över öppen eld
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 ♥ Varit på kanothajk och hajk där vi sovit över i vindskydd.
 ♥ Besökt olika Naturrum runt om i Skåne
 ♥ Övernattat i tält och vindskydd

ÖRNARNAS AKTIVITETER

 ♥ gjorde i ordning vårt läger i Vombskogen
 ♥ tema eld och matlagning
 ♥ cyklade dressin i Fyledalen utanför Tomelilla 
 ♥ vandring i Rövarekulans naturreservat
 ♥ tränade på att bygga vindskydd
 ♥ vandrade i körsbärsdalens naturreservat
 ♥ gemensamt läger med övriga Husie grupper med övernattning i Vombskogen
 ♥ Från höstterminen 2019 har gruppen blivit Frilufsare och på den första utgången letade vi 

upp en ny lägerplats i Vombskogen. 
 ♥ orientering i Skrylle, 
 ♥ kanadensarpaddling i badviken i Sibbarp
 ♥ vandrade i Snogeholms strövområde. Sedan hade vi tema allemansrätten på utflykten den 

19/10 till Vombskogen, och den 9-10:e November var det gemensamt läger med övernatt-
ning i Tygegården på Österlen. 

 ♥ klättring den 23/11.

FÅGLARNAS AKTIVITETER

Under året har vi arbetat mot målet att genomföra en avslutningsresa innan de blir TVM:are hös-
ten 2020.  Det innebär att vi har lagt över mer på barnen vad gäller att bilda egna matlag och ta 
ett större ansvar för gemensam utrustning.  Under året har vi besökt Skånes Naturrum Under året 
bestod gruppen av 14-16 barn och 3 vuxna.  Övrig verksamhet se nedan.

 ♥ Vandring
 ♥ Vi såg bland annat tranornas återkomst.
 ♥ Besökte Naturrum i vattenriket i Kristianstad.  
 ♥ Vi tog oss till Ven där vi genomförde en familjecykling.
 ♥ Vandring runt Kullen med besök i deras Naturrum  
 ♥ övat på vattensäkerhet 
 ♥ kanothajk till Raslången
 ♥ Vi deltog i världsstädardagen genom att cykla till Ribbersborgsstranden för att plocka skräp. 

Vi hann även med att besöka det nya Naturrummet och snorkla i det 13 gradiga vattnet. 
 ♥ Vi vandrade sista delen av leden kring Häckebergasjön. 
 ♥ Läger med övernattning i Tygegården på Österlen 
 ♥ Skridskoåkning



FRILUFTSFRÄMJANDET HUSIE
c/o Holmberg, Prunusgatan 4, 21232 Malmö10

SKOGSUGGLORNA

Skogsugglorna är just nu den största frilufsargruppen i Husie lokalavdelning och hade 22 barn an-
mälda till höstterminens äventyr. Vi har varit 4 ledare och en TVM-ungdom som hjälpledare under 
året 2019. Vi har en bra fördelning 50/50 av både pojkar och flickor i gruppen. I genomsnitt har vi 
haft cirka 15 stycken av 22 anmälda deltagare med på våra 14 äventyr under året. Vi har ingen fast 
lägerplats och vi får hjälp av föräldrarna att bli transporterade till det ställe där vi ska ha vår verk-
samhet. Vi har en egen Facebookgrupp där vi kommunicerar med deltagarna och deras föräldrar 
och anhöriga. Vi använder oss av mejlfunktionen i äventyrshanteraren inför varje utgång där vi 
skickar information om respektive utgång och vilken utrustning man ska ha med sig. Detta för att vi 
ska vara säkra på att vi följer Friluftsfrämjandets GDPR-direktiv. Vi markerar även i äventyrshante-
raren vilka som deltagit varje gång för att kunna ha koll på deltagarna och att kunna rapportera till 
kommunen.

Vårtermin 2019

 ♥ Konstvandring i Sövde strövområde där vi byggde vindskydd under vandringen, lagade mat 
och myste. 12 deltagare

 ♥ Skrylle, introduktion till karta, kompass och orientering med avslutning vid den roliga linba-
nelekplatsen. 13 deltagare

 ♥ Vi var på vår gamla lägerplats i Vomb där eldning stod på schemat vilket föräldrarna nog 
kände på lukten när barnen kom hem igen. Vi gick igenom hur man gör eld och tillverkade 
egna ”eldbomber”. Vi lekte och åt massa god grillmat. 13 deltagare

 ♥ Cyklade dressin i Björnstorp vilket blev en favorit bland barnen och som står högt på önske-
listorna över framtida aktiviteter. 14 deltagare

 ♥ Vandring till en källa i trakterna av Södra Rörum och övernattning där vi sov i två stora 
Tipitält och gick en liten mörkervandring nära Bjeveröds dammar där vi upptäckte nattaktiva 
grodor. 15 deltagare

 ♥ Kanadensarpaddlingsintroduktion i badsjön i Järavallen. 12 deltagare
 ♥ Övernattning tillsammans med de andra grupperna från frilufsarna och strövarna i Vomb 

med gemensamma tillsammansövningar och reflexvandring. 13 deltagare
 ♥ 6 juni - Gyllins trädgård i Malmö där vi sålde korv och våfflor för att samla pengar till framti-

da äventyr.

Hösttermin 2019

 ♥ Paddling repetition i badsjön i Järavallen tillsammans med frilufsargruppen Fåglarna, 19 
deltagare

 ♥ Skogens dag i Torup där vi sålde våra vedeldade våfflor för att samla pengar till framtida 
äventyr.

 ♥ Paddling i Dagstorpssjön med övernattning i vindskydd, tält och hängmattor. 16 deltagare
 ♥ Guidad visning i underjorden. Tykarpsgrottan är som hämtad ur sagorna med sina slingran-

de gångar och imponerande pelarsalar. 12 meter under jord, har pigor och drängar brutit 
den värdefulla och användbara kalkstenen under århundraden. Kvar finns en 20 000 kva-
dratmeter stor gruva som är resultatet av ett fantastiskt hantverk. 17 deltagare

 ♥ Vandringstur runt Svaneholmssjön där vi pysslade ihop överlevnadsarmband. 15 deltagare
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 ♥ Bushcraft och täljning i Vomb, vilket innebar uppdelning i grupper där man skulle få igång 
eld av det material som fanns tillgängligt i naturen. Denna dag var det fuktigt i markerna och 
barnen hade det svårt att få till eldarna. De var däremot bra på att samla in tände och bygg-
de upp sina eldar enligt principen smått till större precis som de lärt sig. 15 deltagare

 ♥ Strövare och Frilufsare hade gemensamt läger på Tygegården på Österlen, och där delar av 
TVM stod för aktiviteterna. 19 deltagare

 ♥ Vandring på Skåneleden etapp tapp 14 Väderkullen – Häckeberga, med avslutande grillning 
med hämtande föräldrar. 11 deltagare

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 12 ungdomar. TVM:arna deltar i regionernas Ting och 
lägerverksamhet. 8 stycken är aktiva som juniorledare i vår verksamhet. Styrelsen ser denna grupp 
som vår ledarreserv.
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ÄVENTYRLIGA FAMILJEN - KANADENSARE – ÖPPEN KANOT 

Kanadensare/öppen kanot har en lång tradition i Friluftsfrämjandet och friluftslivet i Sverige. I vår 
Lokalavdelning har vi ett stort intresse för vårt familjeläger inom ramen för Äventryliga familjen. 
Alla får möjlighet att prova på genom dagsutflykter med både kanot och kajak. 
Under 2019 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, kanadensa-
re i strömmande vatten har två ledare gått och konstaterat att detta är ingen verksamhet som vår 
förening kommer att erbjuda.
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MTB

För närvarande har vi en ledare som är utbildad MTB-ledare. Vi har ännu inte några egna MTB-ak-
tiviteter i vår lokalavdelning då ledaren är knuten till Genarps lokalavdelning och MTB-verksam-
heten där. Är det fler som är eller blir intresserade skulle vi kunna ta upp MTB-verksamhet i vår 
lokalavdelning. I vårt närområde finns till exempel Trailhead Spillepengen och Käglinge rekrea-
tionsområde där det finns MTB-leder.
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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 möj-
lighet att utvecklas och uppmuntra dem att stanna i organisationen. 

Vi har i år enligt Friluftsfrämjandets riktlinjer begärt in registerutdrag från brottsregistret från samtli-
ga ledare. Detta förhållningssätt kommer att fortsätta och inga nya ledare får börja utan att de har 
lämnat ett registerutdrag till styrelsen.

Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte dagens samhälle.  Vi har 
därmed en mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller etnisk och kulturell mångfald, 
samt att vi tappar många barn i tonåren i organisationen. 

Vi vill underlätta nyrekrytering av både ledare, kursledare och förtroendevalda. Därför erbjuder vi 
våra TVM att bli juniorledare och att gå ung ledare-utbildning. 
Alla våra ledare erbjuds kostnadsfri ledarutbildning inom ramen för vår kärnverksamhet.

Föreningen använder sig av Friluftsakademin som har ett ansvar att säkerställa lokalavdelning-
arnas kompetensförsörjning för ledare.  Vi följer rekommendationerna och ser till att alla våra 
förtroendevalda är välutbildade genom kvalitativa utbildningar inom ramen för vår utbildningsplan. 
Utbildningarna genomförs av Friluftsfrämjandets kursledare med ledning och stöd av samordnings-
grupper, utbildningsteam och tjänstemän på nationell och regional nivå. 



15
FRILUFTSFRÄMJANDET HUSIE

c/o Holmberg, Prunusgatan 4, 21232 Malmö

Föreningen har genomfört två stycken ledardagar under året och vi har satsat på intern ledarutbild-
ning och repetition av tidigare färdigheter inom barnledarskap och pratar ledarskap på våra träffar.

Vi är totalt 32 ledare och har under 2019 skickat följande till våra regionala utbildningar: 

2 stycken Ledarutbildning i strömmande vatten
2 stycken Grundutbildning för Knopp, Skogsknytte, Skogsmulle 
3 stycken Påbyggnadsutbildning från Skogsmulle till Skogsströvare
1 styck Ung ledarutbildning
1 styck Inspiration Skapande täljning
1 styck Vildmarksliv med Adrian Clarke
1 styck Fortbildning och ledarinspiration MTB med Andreas Danielsson (Via Genarp la)
1 styck prova på kajakpaddling (Via Genarp la)

VÅRA MEDLEMMAR 

För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. Frilufts-
främjandet 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 2019 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 lo-
kalavdelning 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. 
Skogsugglorna är den frilufsargrupp som aktivt har frågat efter samtycke om att barnen får finnas 
med på bild i Friluftsfrämjandets kommunikation, med tanke på GDPR. Därav är det oftast barn 
från denna grupp som just nu syns på www.facebook.com/friluftsframjandetHusie. Vi har en strate-
gi och förhoppning om att de andra grupperna ska komma igång med trevliga inlägg och publice-
ringar för att vi ska kunna rekrytera nya ledare och deltagare.
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Vi har även startat ett Instagramkonto som är kopplat till Facebooksidan så att vi korspublicerar 
i de två kanalerna samtidigt. Förhoppningen är att vi ska kunna göra detta konto till ett så kallat 
stafettkonto, där olika grupper tar hand om kontot och publicerar där under viss tid.

EXTERNA KANALER 

Webbplats: www.friluftsframjandet.se/husie
Facebook: www.facebook.com/friluftsframjandetHusie
Instagram: https://www.instagram.com/friluftsframjandet_husie_/

INTERNA KANALER 

Webbplatsens medlems- och ledarsök, Facebooks gruppfunktion: Friluftsfrämjandet Husie ledarfo-
rum, 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 plane-
ring och verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrät-
ten 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.  

DEMOKRATI OCH ORGANISATION 

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska princi-
per. 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 organi-
sationens 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 10 styrelsemöten. Under året har vi 
haft två ledarmöten tillika ett medlemsmöte, årsmötet. 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålsparagra-
fen uppfylls långsiktigt. Styrelsen ska verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrel-
sens arbetsordning.  Styrelsen har tagit fram en egen säkerhetsföreskrift som utvecklas i samma 
takt som vår verksamhet utvecklas.  Styrelsens störta arbete är att rekrytera ledare och se till att 
vi behåller de ledare vi har. Vi lägger en ganska stor del av vår budget på ledarutbildningar. I vår 
föreningen ska man få växa och utvecklas som ledare.
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STYRELSE/ORGANISATION

Styrelsens sammansättning under året

Ordförande  ................. Mats Holmberg
Vice ordf.  .................... Johanna Karlsson
Sekreterare  ................. Ove Hed
Kassör ......................... Kamilla Telyakova
Ledamot ...................... Britta Stina Eisenberg
Ledamot ...................... Dan Sundkvist
Ledamot ...................... Robert Klasson
Adjungerad  ................. Leo Agevik TVM:are  

Revisorer under året     
Ordinarie  ..................... Louise Jeansson
Suppleant  ................... Örjan Perman

Valberedning under året
Anders Wendt
Hans Holmgren
Torgny Ängquist 

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. 
Friluftsvaror ger oss 10 % i rabatt när vi handlar hos dem.








