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Dagordning årsmöte
 

 

§   1 Årsmötets öppnande.
 

§   2 Val av ordförande att leda mötet.
 

§   3 Val av sekreterare på mötet.
    

§   4 Frågan om mötet är i stadgeenlig ordning 
    

§   5 Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
    

§   6 Val av två rösträknare
 

§   7 Godkännande av dagordning.
 

§   8 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för gånget verksamhetsår.
 

§   9 Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för gånget räkenskapsår.
 

§ 10 Revisorernas berättelse för gånget räkenskapsår.
 

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av gånget räkenskapsår.
 

§ 12 Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
 

§ 13 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt övriga 
ärenden, varom förslag ingivits i stadgeenlig ordning.(§ 49)

 

§ 14 Fastställande av arvode till styrelsen.
 

§ 15 Behandling av styrelse
verksamhets- och räkenskapsår.

 

§ 16 Val av ordförande på ett år för lokalavdelningen
 

§ 17 Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 

§ 18 Val på två år av halva antalet styrelseledamöter.
 

§ 19 Val på ett år av suppleanter för övriga styrelseledamöter.
 

§ 20 Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter.
 

§ 21 Val av valberedning.
 

§ 22 Val av ombud jämte ersä
§ 23 Övriga frågor samt utdelning av förtjänstmärken.
 

§ 24 Avslutning. 
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Dagordning årsmöte    

Årsmötets öppnande. 

Val av ordförande att leda mötet. 

Val av sekreterare på mötet. 
   

Frågan om mötet är i stadgeenlig ordning kallat. 
   

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
 

Val av två rösträknare. 

Godkännande av dagordning. 

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för gånget verksamhetsår.

Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för gånget räkenskapsår.

Revisorernas berättelse för gånget räkenskapsår. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av gånget räkenskapsår.

Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar. 

Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt övriga 
ärenden, varom förslag ingivits i stadgeenlig ordning.(§ 49) 

Fastställande av arvode till styrelsen. 

Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för inneva
och räkenskapsår. 

på ett år för lokalavdelningen, tillika ordförande i styrelsen.

Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 

Val på två år av halva antalet styrelseledamöter. 

ett år av suppleanter för övriga styrelseledamöter. 

Val på ett år av två revisorer jämte personliga suppleanter. 

Val av valberedning. 

Val av ombud jämte ersättare till Regionstämman. 
Övriga frågor samt utdelning av förtjänstmärken. 

                       

  

  

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet.  

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för gånget verksamhetsår. 

Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för gånget räkenskapsår. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av gånget räkenskapsår. 

Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt övriga 
 

för innevarande 

, tillika ordförande i styrelsen. 
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Ordförande  Anders Kumlin
 
Vice ordf  Ulla 
 
Kassör(/suppl.) Britt
 
Ledamot  Per
 
Ledamot  Lena Salnäs
 
Ledamot  Måns Andersson
 
Ledamot  Erik Hjalmarsson
 
Suppleant  Tommy Åstrand
 
Suppleant  Vakant
 
                     
 

Styrelsearbete, representation m.m. 201
 
 
• Styrelsen har under verksamhetsåret året avhållit 

arbetsmöten (Vuxensektionen
 
• Årsmöte genomfördes i 
 
• Styrelsen har under året skött bidragsansökningar, 

och medlemsfrågor samt deltagit i externa möten och informationsträffar.
 

• Styrelsen har representerats på Region syds
årsstämma. 

 

• Arbetshelg i Alljungen har kommit att bli en stående progr
och på våren, där frivilliga ställer upp och vårdar vår anläggning med omnejd i 
Alljungen. 
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na lokalavdelnings styrelse 2016

    

                                 

nders Kumlin   

Ulla Holm    

Britt-Marie Larsson   

Per-Erik Abrahamsson   

Lena Salnäs   

Måns Andersson   

Erik Hjalmarsson   

Tommy Åstrand   

Vakant    

 

arbete, representation m.m. 2016 

erksamhetsåret året avhållit tio styrelsemöten samt ett flertal 
Vuxensektionen). 

des i Karlskrona söndagen den 1 mars med 15

Styrelsen har under året skött bidragsansökningar, kommunkontakter, utbildnings
och medlemsfrågor samt deltagit i externa möten och informationsträffar.

senterats på Region syds styrelsemöten, samt deltagit vid dess 

Arbetshelg i Alljungen har kommit att bli en stående programpunkt både på hösten 
våren, där frivilliga ställer upp och vårdar vår anläggning med omnejd i 
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2016 

2016 

2016 

2016 

2017 

2017 

2017 

2016 

2016 

 

styrelsemöten samt ett flertal 

5 deltagare. 

kommunkontakter, utbildnings- 
och medlemsfrågor samt deltagit i externa möten och informationsträffar. 

styrelsemöten, samt deltagit vid dess 

ampunkt både på hösten 
våren, där frivilliga ställer upp och vårdar vår anläggning med omnejd i 

Mandattid  
t o m  
verksamhetsår 
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Grenledare m.fl. 
 

Friluftsskolor  
I Ur och Skur  
TVM   
Kanot   
Fjäll   
Vandring   
Långfärdsskridsko  
Studiefrämjandekontakt  
Medlemsregister  
Representant Vägföreningen
Representant Fiskeföreningen
Revisor   
dennes suppleant  
Revisor   
dennes suppleant  
Valberedning  
    –   ”   –   
Vaktmästare, Alljungen (anställd)
 
 

Verksamheten allmänt
 

Medlemmar 
 
Medlemsantalet uppgick vid utgå
Dessa fördelade sig på 244 
med totalt 58 medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.
 
Ledare 
 
Våra ledare är ryggraden i Friluftsfrämjandets 
verksamhet. I Karlskrona har vi 
som är våra ambassadörer och som ställer upp 
både för barn och vuxna. Styrelsen vill rikta ett 
speciellt tack till alla dessa ledare som ser till 
säkra framtiden med natur- 
friluftslivsälskare. 
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 Kontaktperson Lena Salnäs 
 Kontaktperson Eva Forsmark
 - 
 Anders Kumlin  
 Ulla Holm 
 Britt-Marie Larsson/Ulla Holm
 Ebbe Karlsson 
 Ulla Holm 
 Per-Håkan Andersson

Representant Vägföreningen  Ulf Olson 
Representant Fiskeföreningen  Kenneth Abrahamsson

 Britt-Marie Andersson
 Lisbeth Ernstsson 
 Ulf Falck 
 Linda Svendsen 
 Kenneth Abrahamsson
 Per-Håkan Andersson

(anställd)  Christina Andersson

Verksamheten allmänt 

Medlemsantalet uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 431 aktiva 
244 vuxna och 187 barn och ungdomar. Detta är en 

medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.  

Våra ledare är ryggraden i Friluftsfrämjandets 
I Karlskrona har vi ett 20-tal ledare 

som är våra ambassadörer och som ställer upp 
Styrelsen vill rikta ett 

speciellt tack till alla dessa ledare som ser till att 
 och 

Verksamhetsberättelser 

                       

Kontaktperson Lena Salnäs  
Kontaktperson Eva Forsmark 

Marie Larsson/Ulla Holm 

Håkan Andersson 

Kenneth Abrahamsson 
Marie Andersson 

 

Kenneth Abrahamsson 
Håkan Andersson 

Christina Andersson 

aktiva medlemmar. 
Detta är en uppgång 
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Barn och ungdomssektionen
 
Friluftsfrämjandets barnverksamhet rullar på. Jag är så stolt över våra ledare som, precis 
som jag, tror på naturen som arena för lek och 
Eftersom all vår barnverksamhet ligger i förskolan, så har vi inte erbjudit specifika 
ledarträffar för dem, de har tillgång till lokalavdelningens utbud av aktiviter.  Vi har 
verksamhet på fyra förskolor: Ankaret på Bergåsa, Nätets friluftsförskol
 

Här följer lite exempel på vad som händer ute i grupperna
 

Vi här på Blå Ports förskola I ur och skur avd.” Månen” och ”Solen” har under året 2016 haft knopp

har vi även haft skridskoskola för våra mullebarn i ishallen.

På tisdagar har solen knoppverksamhet och på onsdagar har månen knytte

Under året har grupperna haft fika med sig i sin egen ryggsäck på onsdagarna, vilket har varit mycket populärt. Vi sjunger så

tillsammans för att stärka vår gemenskap.  

Vi har jobbet mycket med smådjur som t.ex. gråsuggor, myror, ekorra

nära höll då den stod i myrstacken och hackade. Mullebarnen h

Nu väntar nya äventyr för oss då det tyvärr komme

måste hitta ett nytt ställe att vara på. Barnen funderar mycket på var alla djur ska ta vägen och var de 

ska bo nu när det ska byggas hus på deras hem. För att förbereda barnen på flytten har en tro

som bor i skogen fått hjälpa barnen att sätta ord på sina tankar.

troll-familjen nu ska kunna flytta till. 

 

Här kommer en liten hälsning från oss på ”Skärgården” 

Tänk att vi på Skärgårdens Montessoriförskola 

våren 2003, då vi flyttade från Tullskolan till Gullberna Park. Det blev ett lyft för våra fredagar med 

Knoppis, Knytte och Mulle eftersom vi på Gullberna Park har nära till en fantastisk natur. 

Trots alla dessa år är Mulle, Knytte och Knoppis höjdpunkterna på veckan. När vi har naturen som 

inspirationskälla sinar aldrig idéerna till härliga, roliga, givande och lärorika fredagar.

Det är många barn som genom Knoppis, Knytte och Mulle fått känsla f

”gamla” barn som nu är över 20 år är det just Mulle de kommer ihåg från sin förskoletid. ”Tänk va´ 

härligt vi hade det i Mulleskogen. Jag vill att även mina barn ska få samma känsla för naturen som jag 

fick som barn.” Roligt att höra för en pedagog!

 
 

 
 
På Ankarets föräldrakooperativa förskola har vi haft fyra grupper; Mulle, stora Knytte, lilla Knytte och Knoppis. Vi har under hösten haft härliga 

förmiddagar i skogen. Barnen ser verkligen fram emot dessa dagar och njuter av naturen och den lekmiljö som skogen erbjuder. 

har vi tagit med stormkök och lagat mat eller värmt dryck av olika slag. Vi har arbetat mycket med matematik ute i skogen. På Ank

njutit av naturen i alla väder och även fått in vårt tema om vatten i Mulleverksamheten. Snart är det vår och då kör v

 

Kontaktperson inom barn
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Barn och ungdomssektionen 

Friluftsfrämjandets barnverksamhet rullar på. Jag är så stolt över våra ledare som, precis 
som jag, tror på naturen som arena för lek och kunskap. 
Eftersom all vår barnverksamhet ligger i förskolan, så har vi inte erbjudit specifika 
ledarträffar för dem, de har tillgång till lokalavdelningens utbud av aktiviter.  Vi har 
verksamhet på fyra förskolor: Ankaret på Bergåsa, Nätets friluftsförskol

Här följer lite exempel på vad som händer ute i grupperna: 

I ur och skur avd.” Månen” och ”Solen” har under året 2016 haft knopp-, knytte- och mulleverksamhet. Under hösten 

a mullebarn i ishallen. 

På tisdagar har solen knoppverksamhet och på onsdagar har månen knytte- och mulleverksamhet i skogen. 

Under året har grupperna haft fika med sig i sin egen ryggsäck på onsdagarna, vilket har varit mycket populärt. Vi sjunger så

Vi har jobbet mycket med smådjur som t.ex. gråsuggor, myror, ekorrar och gröngölingar. Gröngölingen blev ett stort tema då vi fick se den på 

nära höll då den stod i myrstacken och hackade. Mullebarnen har jobbat mycket med matematik, mönster och färger med naturmaterial. 

Nu väntar nya äventyr för oss då det tyvärr kommer att bebyggas på vårt ställe i skogen, vilket gör att vi 

måste hitta ett nytt ställe att vara på. Barnen funderar mycket på var alla djur ska ta vägen och var de 

ska bo nu när det ska byggas hus på deras hem. För att förbereda barnen på flytten har en troll-familj 

som bor i skogen fått hjälpa barnen att sätta ord på sina tankar.  Barnen har bla många förslag på var 

”Skärgården”  

Tänk att vi på Skärgårdens Montessoriförskola har haft Mulle och Knytte i över 20 år! Knoppis startade vi 

våren 2003, då vi flyttade från Tullskolan till Gullberna Park. Det blev ett lyft för våra fredagar med 

Knoppis, Knytte och Mulle eftersom vi på Gullberna Park har nära till en fantastisk natur.  

Trots alla dessa år är Mulle, Knytte och Knoppis höjdpunkterna på veckan. När vi har naturen som 

inspirationskälla sinar aldrig idéerna till härliga, roliga, givande och lärorika fredagar. 

Det är många barn som genom Knoppis, Knytte och Mulle fått känsla för naturen. När vi träffar våra 

”gamla” barn som nu är över 20 år är det just Mulle de kommer ihåg från sin förskoletid. ”Tänk va´ 

härligt vi hade det i Mulleskogen. Jag vill att även mina barn ska få samma känsla för naturen som jag 

att höra för en pedagog! 

har vi haft fyra grupper; Mulle, stora Knytte, lilla Knytte och Knoppis. Vi har under hösten haft härliga 

förmiddagar i skogen. Barnen ser verkligen fram emot dessa dagar och njuter av naturen och den lekmiljö som skogen erbjuder. 

vi tagit med stormkök och lagat mat eller värmt dryck av olika slag. Vi har arbetat mycket med matematik ute i skogen. På Ank

njutit av naturen i alla väder och även fått in vårt tema om vatten i Mulleverksamheten. Snart är det vår och då kör v

Lena Salnäs 
Kontaktperson inom barn- och ungdomsverksamheten

                       

Friluftsfrämjandets barnverksamhet rullar på. Jag är så stolt över våra ledare som, precis 

Eftersom all vår barnverksamhet ligger i förskolan, så har vi inte erbjudit specifika 
ledarträffar för dem, de har tillgång till lokalavdelningens utbud av aktiviter.  Vi har 
verksamhet på fyra förskolor: Ankaret på Bergåsa, Nätets friluftsförskola i Nättraby. 

och mulleverksamhet. Under hösten 

Under året har grupperna haft fika med sig i sin egen ryggsäck på onsdagarna, vilket har varit mycket populärt. Vi sjunger sånger och leker lekar 

r och gröngölingar. Gröngölingen blev ett stort tema då vi fick se den på 

ar jobbat mycket med matematik, mönster och färger med naturmaterial.  

har vi haft fyra grupper; Mulle, stora Knytte, lilla Knytte och Knoppis. Vi har under hösten haft härliga 

förmiddagar i skogen. Barnen ser verkligen fram emot dessa dagar och njuter av naturen och den lekmiljö som skogen erbjuder. Vid flera tillfällen 

vi tagit med stormkök och lagat mat eller värmt dryck av olika slag. Vi har arbetat mycket med matematik ute i skogen. På Ankaret har vi 

njutit av naturen i alla väder och även fått in vårt tema om vatten i Mulleverksamheten. Snart är det vår och då kör vi igen! 

och ungdomsverksamheten 
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Barn och ungdomssektionen
 
Kort rapport om Äventyrliga familjen
 
"Vi har haft sex träffar under året, tre innan och tre efter sommaruppehållet och verkligen 
upplevt naturen under samtliga årstider. 
Fyra gånger har vi träffats i Alljungen, där vi varit vid vindskyddet i snö, haft 
barkbåtstävling samt varit ute med kanot
pysselkväll.  
Men vi har också cyklat i Eringsboda, besökt kor med kalvar och vandrat i Västra mark 
med tipspromenad om allemansrätten. 
De flesta gångar har vi grillat som avslutning och vi har varit mella
varje träff. 
 
Cirkelverksamheten  
  
Under 2016 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kamratcirklar i 
tenntrådsbroderi(sameslöjd). Under våren hade vi 13 sammankomster med 13 deltagare 
och under hösten 12 sammankomster med 11 deltagare. Det är trevligt att knåpa 
tillsammans , några  lämnar oss och  det kommer nya som vill göra fina smycken m.m.

 
Vuxensektionen 
 
Vuxensektionen har under året haft mycket verksamhet som genomförts som 
kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet som vandringar, natt
månskensvandring, ekoxesafari, bastukvällar ,kräftfiske, svampexkursion m.m.
 

Den 17 januari hade vi årets första vandring på Wämöleden ca 10 km. En härlig 
vinterdag då det var många ute på isarna runt Karlskrona med skridskor och isjakt.
 

Den 22 januari bjöd Pelle Andersson in till 
Där välkomnades till en vandring i en alldeles tyst och av fullmånen upplyst trollsk natur.
25 personer träffas i Friluftsfrämjandets stuga klockan 21. Efter inräkning vandrade vi ut i 
naturen i fullmånens sken. En vandring på ca 2 timmar. Under vandringen stannade vi till 
för en liten glöggpaus och lyssna till tystnaden. När vi väl återkom till stugan och vi ånyo 
gjort en inräkning av deltagarna, serverades en enklare måltid och för dem som så 
önskade höll vi bastun varm. Möjligheten till stugövernattning utnyttjades av fyra glada 
vandrare. 
Rekordantal av vandrare passade på och njut av naturen och vad den har att ge 
januarinatt. 
 

I februari gick vandringen från Bastasjö till Mörtsjöåsen, 8 km. Där valde några av oss att 
även gå tillbaka till Bastasjö. Härlig vandring utan snö och is.
 

Den 10 april fortsatte vi vår vandring på Torsåsleden med den 10 km långa etappen
mellan Iglasjön och Ulvasjön. En skön vårvandring i skog och på skogsvägar .
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Barn och ungdomssektionen   Ideell verksamhet 

Äventyrliga familjen från Erik Hjalmarsson:  

"Vi har haft sex träffar under året, tre innan och tre efter sommaruppehållet och verkligen 
upplevt naturen under samtliga årstider.  
Fyra gånger har vi träffats i Alljungen, där vi varit vid vindskyddet i snö, haft 
barkbåtstävling samt varit ute med kanoterna, metat och även hållit till i storstugan för 

Men vi har också cyklat i Eringsboda, besökt kor med kalvar och vandrat i Västra mark 
med tipspromenad om allemansrätten.  
De flesta gångar har vi grillat som avslutning och vi har varit mellan 

Under 2016 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kamratcirklar i 
tenntrådsbroderi(sameslöjd). Under våren hade vi 13 sammankomster med 13 deltagare 

sammankomster med 11 deltagare. Det är trevligt att knåpa 
tillsammans , några  lämnar oss och  det kommer nya som vill göra fina smycken m.m.

 
Ulla Holm 

Cirkelledare 

Vuxensektionen har under året haft mycket verksamhet som genomförts som 
kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet som vandringar, natt
månskensvandring, ekoxesafari, bastukvällar ,kräftfiske, svampexkursion m.m.

Den 17 januari hade vi årets första vandring på Wämöleden ca 10 km. En härlig 
nga ute på isarna runt Karlskrona med skridskor och isjakt.

Den 22 januari bjöd Pelle Andersson in till Midnattsvandring i Alljungen:
till en vandring i en alldeles tyst och av fullmånen upplyst trollsk natur.

Friluftsfrämjandets stuga klockan 21. Efter inräkning vandrade vi ut i 
naturen i fullmånens sken. En vandring på ca 2 timmar. Under vandringen stannade vi till 
för en liten glöggpaus och lyssna till tystnaden. När vi väl återkom till stugan och vi ånyo 

rt en inräkning av deltagarna, serverades en enklare måltid och för dem som så 
önskade höll vi bastun varm. Möjligheten till stugövernattning utnyttjades av fyra glada 

av vandrare passade på och njut av naturen och vad den har att ge 

I februari gick vandringen från Bastasjö till Mörtsjöåsen, 8 km. Där valde några av oss att 
även gå tillbaka till Bastasjö. Härlig vandring utan snö och is. 

Den 10 april fortsatte vi vår vandring på Torsåsleden med den 10 km långa etappen
mellan Iglasjön och Ulvasjön. En skön vårvandring i skog och på skogsvägar .

                       

"Vi har haft sex träffar under året, tre innan och tre efter sommaruppehållet och verkligen 

Fyra gånger har vi träffats i Alljungen, där vi varit vid vindskyddet i snö, haft 
erna, metat och även hållit till i storstugan för 

Men vi har också cyklat i Eringsboda, besökt kor med kalvar och vandrat i Västra mark 

10-50 personer på 

Under 2016 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kamratcirklar i 
tenntrådsbroderi(sameslöjd). Under våren hade vi 13 sammankomster med 13 deltagare 

sammankomster med 11 deltagare. Det är trevligt att knåpa 
tillsammans , några  lämnar oss och  det kommer nya som vill göra fina smycken m.m. 

Vuxensektionen har under året haft mycket verksamhet som genomförts som 
kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet som vandringar, natt- och 
månskensvandring, ekoxesafari, bastukvällar ,kräftfiske, svampexkursion m.m. 

Den 17 januari hade vi årets första vandring på Wämöleden ca 10 km. En härlig 
nga ute på isarna runt Karlskrona med skridskor och isjakt. 

idnattsvandring i Alljungen: 
till en vandring i en alldeles tyst och av fullmånen upplyst trollsk natur. 

Friluftsfrämjandets stuga klockan 21. Efter inräkning vandrade vi ut i 
naturen i fullmånens sken. En vandring på ca 2 timmar. Under vandringen stannade vi till 
för en liten glöggpaus och lyssna till tystnaden. När vi väl återkom till stugan och vi ånyo 

rt en inräkning av deltagarna, serverades en enklare måltid och för dem som så 
önskade höll vi bastun varm. Möjligheten till stugövernattning utnyttjades av fyra glada 

av vandrare passade på och njut av naturen och vad den har att ge en 

I februari gick vandringen från Bastasjö till Mörtsjöåsen, 8 km. Där valde några av oss att 

Den 10 april fortsatte vi vår vandring på Torsåsleden med den 10 km långa etappen 
mellan Iglasjön och Ulvasjön. En skön vårvandring i skog och på skogsvägar . 
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Den 24 april hade vi en guidad vandring på Ivön tillsammans med Friluftsfrämjandet i 
Kristianstad.Vi var ca 30 deltagare varav 17 från Karlskrona. Vi blev hämtade vid färjan 
och körda till vår guide Ingrid med man som ställde sin trädgård till vårt förfogande. Vi 
vandrade därifrån och runt stora delar av ön med sin kaolinlera och mycket annat sevärt. 
När det var fikadags och vi just satt oss så drog det plötsligt in ett snöoväder 
biten vi gick i snömodd. När vi kom tillbaka så blev det grillning av medhavd korv hos 
Ingrid.  En mycket trevlig söndag trots vädret.
 

Tisdagen den 3 maj startade tisdagsvandringarna där vi 8 tisdagskvällar vandrade i våra 
närområden. Detta är också kulturarrangemang. Vi brukar vara ca 10 deltagare som 
njuter av försommarkvällarna i vår vackra natur.
 

I början av september var vi sju personer som åkte iväg till Jämtlandsfjällen för några 
dagars vandring. Vi åkte nattåget till Undersåker och däri
startade vår vandring mot Lunndörren, där vi ska bo i tre nätter och därifrån göra 
dagsutflykter.  Efter några timmars vandring passerar vi Pyramiderna och Gröndalsdeltat
som är lämningar från inlandsisen. Sen eftermiddag kom v
vi inkvarterade oss. Bastu och bad i jokken sen middag och bädda, det var många 
vandrare som sökt sig till stugan så det blev till att bädda i kök, bastu , butik, ja där det 
fanns golvutrymme. Nästa dag var det ihållande reg
Lundörrspasset  ca 4 km, det var väldigt blött i marken. Dag 3 väljer några av oss att 
bestiga fjället Santa och resten går till Issjödalen och Pyramiderna. Gröndalsdeltat består 
av flera dödisgropar som bildats när isblocke
vi Lunndörren och drar oss neråt Vålådalen där vi ska bo en natt innan hemresan startar. 
Underbart väder, lite i varmaste laget för vandring med packning på mycket stenig led. 
Men underbar natur! Sista kvällen på 
Idag hemresa men först ett besök på Naturum och sedan lunch på Olgas restaurang. 
Buss och tåg och efter många timmar är vi hemma igen efter en mycket trevlig resa! 
Tack ni som var med och gjorde den möjlig.
 

I september var det åter dags för den å
Jan Karp har med ålderns rätt tackat för sig och istället har vi anlitat en fyra år äldre 
svampexpert – Lars Kumlin, som åkte ända från Gnesta för att guida oss i svampskogen. 
Tyvärr var det lika usel tillgå
upp fick i alla fall en givande skogspromenad en strålande höstdag och slapp rensa 
svamp på kvällen.  
 

Höstens vandringar inleddes den 25 september med vandring på Aspö i underbart 
sensommarväder ca 20 gr! Vi gick längs kusten så långt det var möjligt och passerade 
mycket sevärt. Vid pausen i Djupvik var vi några som inte kunde motstå ett dopp i havet 
denna varma och svettiga dag!
Den 9 oktober var vi tre tappra vandrare som gick på Orions spår i Jämj
 

Söndagen den 13 november fortsatte vår vandring på Torsåsleden i vintrig natur med 
snötyngda granar och bitvis isiga vägar. Vi gick mellan Stora Hyltan och Iglasjön och 
passerade de gamla gränsbyarna Hallasjö by och Bränderås by med g
bebyggelse. 
 
Söndagen den 11 december hade vi vandring längs gröna spåret i Alljungen med 
möjlighet till bastu o bad efter. I decembergrått väder var vi sju som gick.
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Den 24 april hade vi en guidad vandring på Ivön tillsammans med Friluftsfrämjandet i 
Kristianstad.Vi var ca 30 deltagare varav 17 från Karlskrona. Vi blev hämtade vid färjan 

körda till vår guide Ingrid med man som ställde sin trädgård till vårt förfogande. Vi 
vandrade därifrån och runt stora delar av ön med sin kaolinlera och mycket annat sevärt. 
När det var fikadags och vi just satt oss så drog det plötsligt in ett snöoväder 
biten vi gick i snömodd. När vi kom tillbaka så blev det grillning av medhavd korv hos 
Ingrid.  En mycket trevlig söndag trots vädret. 

Tisdagen den 3 maj startade tisdagsvandringarna där vi 8 tisdagskvällar vandrade i våra 
också kulturarrangemang. Vi brukar vara ca 10 deltagare som 

njuter av försommarkvällarna i vår vackra natur. 

I början av september var vi sju personer som åkte iväg till Jämtlandsfjällen för några 
dagars vandring. Vi åkte nattåget till Undersåker och därifrån taxi till Vallbo där vi 
startade vår vandring mot Lunndörren, där vi ska bo i tre nätter och därifrån göra 
dagsutflykter.  Efter några timmars vandring passerar vi Pyramiderna och Gröndalsdeltat
som är lämningar från inlandsisen. Sen eftermiddag kom vi fram till Lunndörrsstugan där 
vi inkvarterade oss. Bastu och bad i jokken sen middag och bädda, det var många 
vandrare som sökt sig till stugan så det blev till att bädda i kök, bastu , butik, ja där det 
fanns golvutrymme. Nästa dag var det ihållande regn. På eftermiddagen går vi till 
Lundörrspasset  ca 4 km, det var väldigt blött i marken. Dag 3 väljer några av oss att 
bestiga fjället Santa och resten går till Issjödalen och Pyramiderna. Gröndalsdeltat består 
av flera dödisgropar som bildats när isblocken smälte ner i sanden. Följande dag lämnar 
vi Lunndörren och drar oss neråt Vålådalen där vi ska bo en natt innan hemresan startar. 
Underbart väder, lite i varmaste laget för vandring med packning på mycket stenig led. 
Men underbar natur! Sista kvällen på fjället. 
Idag hemresa men först ett besök på Naturum och sedan lunch på Olgas restaurang. 
Buss och tåg och efter många timmar är vi hemma igen efter en mycket trevlig resa! 
Tack ni som var med och gjorde den möjlig. 

I september var det åter dags för den årliga svampexkursionen. Vår tidigare svampexpert 
Jan Karp har med ålderns rätt tackat för sig och istället har vi anlitat en fyra år äldre 

Lars Kumlin, som åkte ända från Gnesta för att guida oss i svampskogen. 
Tyvärr var det lika usel tillgång på svamp 2016 som 2015, men de ca tio tappra som mött 
upp fick i alla fall en givande skogspromenad en strålande höstdag och slapp rensa 

Höstens vandringar inleddes den 25 september med vandring på Aspö i underbart 
20 gr! Vi gick längs kusten så långt det var möjligt och passerade 

mycket sevärt. Vid pausen i Djupvik var vi några som inte kunde motstå ett dopp i havet 
denna varma och svettiga dag! 
Den 9 oktober var vi tre tappra vandrare som gick på Orions spår i Jämj

Söndagen den 13 november fortsatte vår vandring på Torsåsleden i vintrig natur med 
snötyngda granar och bitvis isiga vägar. Vi gick mellan Stora Hyltan och Iglasjön och 
passerade de gamla gränsbyarna Hallasjö by och Bränderås by med g

Söndagen den 11 december hade vi vandring längs gröna spåret i Alljungen med 
möjlighet till bastu o bad efter. I decembergrått väder var vi sju som gick.

                       

Den 24 april hade vi en guidad vandring på Ivön tillsammans med Friluftsfrämjandet i 
Kristianstad.Vi var ca 30 deltagare varav 17 från Karlskrona. Vi blev hämtade vid färjan 

körda till vår guide Ingrid med man som ställde sin trädgård till vårt förfogande. Vi 
vandrade därifrån och runt stora delar av ön med sin kaolinlera och mycket annat sevärt. 
När det var fikadags och vi just satt oss så drog det plötsligt in ett snöoväder så sista 
biten vi gick i snömodd. När vi kom tillbaka så blev det grillning av medhavd korv hos 

Tisdagen den 3 maj startade tisdagsvandringarna där vi 8 tisdagskvällar vandrade i våra 
också kulturarrangemang. Vi brukar vara ca 10 deltagare som 

I början av september var vi sju personer som åkte iväg till Jämtlandsfjällen för några 
från taxi till Vallbo där vi 

startade vår vandring mot Lunndörren, där vi ska bo i tre nätter och därifrån göra 
dagsutflykter.  Efter några timmars vandring passerar vi Pyramiderna och Gröndalsdeltat 

i fram till Lunndörrsstugan där 
vi inkvarterade oss. Bastu och bad i jokken sen middag och bädda, det var många 
vandrare som sökt sig till stugan så det blev till att bädda i kök, bastu , butik, ja där det 

n. På eftermiddagen går vi till 
Lundörrspasset  ca 4 km, det var väldigt blött i marken. Dag 3 väljer några av oss att 
bestiga fjället Santa och resten går till Issjödalen och Pyramiderna. Gröndalsdeltat består 

n smälte ner i sanden. Följande dag lämnar 
vi Lunndörren och drar oss neråt Vålådalen där vi ska bo en natt innan hemresan startar. 
Underbart väder, lite i varmaste laget för vandring med packning på mycket stenig led. 

Idag hemresa men först ett besök på Naturum och sedan lunch på Olgas restaurang. 
Buss och tåg och efter många timmar är vi hemma igen efter en mycket trevlig resa! 

rliga svampexkursionen. Vår tidigare svampexpert 
Jan Karp har med ålderns rätt tackat för sig och istället har vi anlitat en fyra år äldre 

Lars Kumlin, som åkte ända från Gnesta för att guida oss i svampskogen. 
ng på svamp 2016 som 2015, men de ca tio tappra som mött 

upp fick i alla fall en givande skogspromenad en strålande höstdag och slapp rensa 

Höstens vandringar inleddes den 25 september med vandring på Aspö i underbart 
20 gr! Vi gick längs kusten så långt det var möjligt och passerade 

mycket sevärt. Vid pausen i Djupvik var vi några som inte kunde motstå ett dopp i havet 

Den 9 oktober var vi tre tappra vandrare som gick på Orions spår i Jämjö i hällande regn.   

Söndagen den 13 november fortsatte vår vandring på Torsåsleden i vintrig natur med 
snötyngda granar och bitvis isiga vägar. Vi gick mellan Stora Hyltan och Iglasjön och 
passerade de gamla gränsbyarna Hallasjö by och Bränderås by med gammal 

Söndagen den 11 december hade vi vandring längs gröna spåret i Alljungen med 
möjlighet till bastu o bad efter. I decembergrått väder var vi sju som gick. 



 

Verksamhetsberättelse 201
 

 

 

 

 

Efter vandringen bjöd föreningen sedvanligt på glögg, skinkmacka och gröt som tack 
det gångna året. 
 

Bastubaden under verksamhetsåret har blivit mer och mer välbesökta. I medeltal under 
årets badkvällar har åtta till elva personer deltagit. Vårterminen avslutades med 
korvgrillning och kaffe. Vid höstterminens slut passade vi på att b
”Lögarbad” där det bjöds på både glögg, tomtegröt och skinksmörgås.
Sammanlagt under året har vi haft 21 bastukvällar.
Varmt mött!  / Pelle Andersson

 
 
Stugan  
 
Stugan har under det gångna året flitigt nyttjats av såväl verksamma inom föreningen, 
som av hyresgäster och andra besökare. 
 

I april  2016 kom vår vaktmästare Christina
med underhåll  av anläggningen 
 

Under årets båda arbetshelger har det
stormfällda träd att ta hand om
dragits fram ur skogen. Därefter har 
klyva och stapla in all ved i vedboden innan vintern. Det återstår 
kubikmeter som vi får ta hand om till våren.
 

I förra årets berättelsen skrev jag att vintern 
Den första snön kom en vecka in i januari. D
pulkaåkning under några dagar innan tövädret 
sportlovsveckan rådde dessvärre barmark och fem plusgrader.
 

Vintern 2016 -2017 kom också igång sent. Först i början av januari kom det en gnutta 
snö som då medgav lite pulkaåkning i Alljungens backar. 
fick vi styvt 20 cm. Tyvärr var de
gråvädrets tecken de första fyra dagarna. Men på fredagen vaknade vi upp till 5 
snö. Dessvärre hade vi ingen som kunde hålla stugan öppen då, på sportlovets sista 
dag. Redan på lördagskvällen var all snön borta!
 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Allj
rekreationsområdet i kommunen under årets alla årstider! 
Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att 
hålla stugan öppen för allmänheten lördagar och söndagar mellan 10.30 
perioderna från trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul. 

Med önskan om ett gott friluftsår i Alljungen!
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Efter vandringen bjöd föreningen sedvanligt på glögg, skinkmacka och gröt som tack 

Bastubaden under verksamhetsåret har blivit mer och mer välbesökta. I medeltal under 
årets badkvällar har åtta till elva personer deltagit. Vårterminen avslutades med 
korvgrillning och kaffe. Vid höstterminens slut passade vi på att besöka föreningens 
”Lögarbad” där det bjöds på både glögg, tomtegröt och skinksmörgås.
Sammanlagt under året har vi haft 21 bastukvällar. 

Pelle Andersson 
För Vuxensektionen 

Ulla & Bitte 

Stugan har under det gångna året flitigt nyttjats av såväl verksamma inom föreningen, 
som av hyresgäster och andra besökare.  

vaktmästare Christina tillbaka från sin föräldraledighet, så arbetet 
anläggningen är åter ”till det normala”!  

Under årets båda arbetshelger har det, utöver slyröjning med mera, även funnits 
att ta hand om. Dessa har kvistats och kapats till stock 

Därefter har stockarna sågats till ved. Tyvärr hann 
klyva och stapla in all ved i vedboden innan vintern. Det återstår fortfarande 
kubikmeter som vi får ta hand om till våren.   

erättelsen skrev jag att vintern 2015 -2016 inte ”var mycket att hurra för”. 
första snön kom en vecka in i januari. Då kom c:a 15 centimeter

der några dagar innan tövädret raderade alla spår av snö. Inför 
sportlovsveckan rådde dessvärre barmark och fem plusgrader.  

också igång sent. Först i början av januari kom det en gnutta 
medgav lite pulkaåkning i Alljungens backar. Men så en vecka in i februari 

yvärr var denna snön borttöad tills sportlovsveckan
tecken de första fyra dagarna. Men på fredagen vaknade vi upp till 5 

. Dessvärre hade vi ingen som kunde hålla stugan öppen då, på sportlovets sista 
dag. Redan på lördagskvällen var all snön borta!  

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Alljungen såsom troligen varande det bästa 
rekreationsområdet i kommunen under årets alla årstider!  
Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att 
hålla stugan öppen för allmänheten lördagar och söndagar mellan 10.30 
perioderna från trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul. 

 
Med önskan om ett gott friluftsår i Alljungen! 

Tommy Åstrand 
stugfogde 

                       

Efter vandringen bjöd föreningen sedvanligt på glögg, skinkmacka och gröt som tack för 

Bastubaden under verksamhetsåret har blivit mer och mer välbesökta. I medeltal under 
årets badkvällar har åtta till elva personer deltagit. Vårterminen avslutades med 

esöka föreningens 
”Lögarbad” där det bjöds på både glögg, tomtegröt och skinksmörgås. 

Stugan har under det gångna året flitigt nyttjats av såväl verksamma inom föreningen, 

tillbaka från sin föräldraledighet, så arbetet 

röjning med mera, även funnits 
till stock som sedan 
yvärr hann vi inte med att 

fortfarande några 

var mycket att hurra för”. 
kom c:a 15 centimeter, vilket räckte bra för 
raderade alla spår av snö. Inför 

också igång sent. Först i början av januari kom det en gnutta 
en så en vecka in i februari 

sportlovsveckan, som alltså gick i 
tecken de första fyra dagarna. Men på fredagen vaknade vi upp till 5 – 10 cm 

. Dessvärre hade vi ingen som kunde hålla stugan öppen då, på sportlovets sista 

ungen såsom troligen varande det bästa 

Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att 
hålla stugan öppen för allmänheten lördagar och söndagar mellan 10.30 - 15.30 under 
perioderna från trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul.  
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Slutord  
 

Då lägger vi 2016 till handlingarna och blickar framåt mot 2017. Tiden tickar på och när 
tiden ibland stannar för någon man känner så blir alltings förgänglighet mer uppenbar. Så 
är fallet med min företrädare som ordförande i vår förening 
ur tiden den 7 januari i år (2017). Vi tackar Mats för de insatser han gjort i vår förening 
och våra tankar går till hans nära och kära. 

Glädjande siffror rörande medlemsantalets ökning nationellt för Friluftsfrämjandet har nått 
oss under hösten. Kanske går Friluftsfrämjandet en ny storhetstid till mötes? Att ha en 
aktiv fritid i våra dagar med stillasittande jobb framför datorer och barn o
som frivilligt ägnar stor del av dygnets vakna timmar åt dator
definitivt en grogrund för vår verksamhet. 

Tänk om vi under 2017 kunde få igång några ideella barngrupper i till exempel Mulle och 
eller Strövare – vad fantastiskt det vore! Det är bara ledarna som saknas 
övertygad om att barnen finns, så ut allihop och hjälp oss att ragga ledare till att få igång 
våra ideella barngrupper igen. Äventyrliga familjen, som drog igång det gångna året är ett 
stort steg i den riktningen.  

Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett år till handlingarna och väl 
mött på våra aktiviteter under 2017! 

 
 

Anders Kumlin 
Ordförande 

 
 
 
Ulla Holm  Britt
Ledamot/Vice ordf. Ledamot
 
 
 
Erik Hjalmarsson  Per
Ledamot  Ledamot
 
 
 
Tommy Åstrand 
Suppleant   
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Då lägger vi 2016 till handlingarna och blickar framåt mot 2017. Tiden tickar på och när 
tiden ibland stannar för någon man känner så blir alltings förgänglighet mer uppenbar. Så 
är fallet med min företrädare som ordförande i vår förening – Mats Lindemalm,
ur tiden den 7 januari i år (2017). Vi tackar Mats för de insatser han gjort i vår förening 
och våra tankar går till hans nära och kära.  

Glädjande siffror rörande medlemsantalets ökning nationellt för Friluftsfrämjandet har nått 
oss under hösten. Kanske går Friluftsfrämjandet en ny storhetstid till mötes? Att ha en 
aktiv fritid i våra dagar med stillasittande jobb framför datorer och barn o
som frivilligt ägnar stor del av dygnets vakna timmar åt dator- och tv
definitivt en grogrund för vår verksamhet.  

Tänk om vi under 2017 kunde få igång några ideella barngrupper i till exempel Mulle och 
astiskt det vore! Det är bara ledarna som saknas 

övertygad om att barnen finns, så ut allihop och hjälp oss att ragga ledare till att få igång 
våra ideella barngrupper igen. Äventyrliga familjen, som drog igång det gångna året är ett 

 

Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett år till handlingarna och väl 
mött på våra aktiviteter under 2017!  

Anders Kumlin  
Ordförande  

Britt-Marie Larsson   Lena Salnäs 
Ledamot/Kassör  Ledamot/sekreterare

Per-Erik Abrahamsson Måns Andersson 
Ledamot   Ledamot 

                       

Då lägger vi 2016 till handlingarna och blickar framåt mot 2017. Tiden tickar på och när 
tiden ibland stannar för någon man känner så blir alltings förgänglighet mer uppenbar. Så 

Mats Lindemalm, som gick 
ur tiden den 7 januari i år (2017). Vi tackar Mats för de insatser han gjort i vår förening 

Glädjande siffror rörande medlemsantalets ökning nationellt för Friluftsfrämjandet har nått 
oss under hösten. Kanske går Friluftsfrämjandet en ny storhetstid till mötes? Att ha en 
aktiv fritid i våra dagar med stillasittande jobb framför datorer och barn och ungdomar 

och tv-spelande skapar 

Tänk om vi under 2017 kunde få igång några ideella barngrupper i till exempel Mulle och 
astiskt det vore! Det är bara ledarna som saknas – jag är helt 

övertygad om att barnen finns, så ut allihop och hjälp oss att ragga ledare till att få igång 
våra ideella barngrupper igen. Äventyrliga familjen, som drog igång det gångna året är ett 

Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett år till handlingarna och väl 

Ledamot/sekreterare 


