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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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Karlskrona lokalavdelnings styrelse 201
 

   

   
 
Ordförande  Anders Kumlin
 
Vice ordf  Ulla 
 
Kassör(/suppl.) Britt
 
Ledamot  Per
 
Ledamot  Lena Salnäs
 
Ledamot  Måns Andersson
 
Ledamot  Erik Hjalmarsson
 
Suppleant  Tommy Åstrand
 
Suppleant  Git Filipsson
 
                     
 

Styrelsearbete, representation 
 
 
• 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 2017

    

                                 

nders Kumlin   

Ulla Holm    

Britt-Marie Larsson   

Per-Erik Abrahamsson   

Lena Salnäs   

Måns Andersson   

Erik Hjalmarsson   

Tommy Åstrand   

Git Filipsson   

 

arbete, representation m.m. 2017 

erksamhetsåret året avhållit tio styrelsemöten samt ett flertal 
Vuxensektionen). 

des i Alljungen söndagen den 5 mars med 12 

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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2017 

2018 

2018 

2018 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

 

styrelsemöten samt ett flertal 

 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 261 
med totalt 79 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 510 aktiva 
261 vuxna och 249 barn och ungdomar. Detta är en 

medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.  

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

 och 

                       

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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Verksamhetsberättelse
 
Barn och ungdomssektionen
 
Allt fungerar mycket bra i den barnverksamheten som vi har. Vi har ett flertal engagerade 
och mycket duktiga ledare med stor erfarenhet
Tre stycken förskolor, Nätet friluftsförskola, Ankarets förskola och Skärgårdens 
montessoriförskola är accrediterade och har friluftsfrämjandets verksamhet från 
Skogsknopp till Skogsmulle.
Blå ports förskola har friluftsfrämjandets
Vi vill tacka alla ledare för det utmärkta arbete ni gör för barnen i era grupper.
 

Här följer lite exempel på vad som händer ute i grupperna:
Nätets Mullegrupp har jobbat mycket med allemansrätten, vad man får göra och vad man inte får g

Barnen har tagit till sig kunskapen som de sedan har lärt det vidare till sina föräldrar. De har använt olika material 

från t.ex. Håll Sverige rent och barnen har fått olika uppdrag som de ska lösa tillsammans. Barnen har fått samla ihop 

näver som de sedan har gjort sina egna mulledockor 

av. 

Mullegruppen på Skärgårdens montessoriförskola

har tittat närmare på Allemansrätten, vad får vi 

göra/inte göra i skogen. Mulle och Skräp

lärt barnen mer om skräp och sopsortering. Mulle 

gruppen har tagit med kompostpåse och en påse för 

återvinning/brännbart med sig ut i skogen att sortera 

är de ätit matsäcken. Mulle kom även på besök både 

på våren och hösten. 

Knytte och Knoppis på Skärgådens montessoriförskola

ge barnen spännande upplevelser under sina gånger i skogen. De har djur

runt sin samlingsplats. De har rim och ramsor för att bygga upp ordförrådet. I de mindre grupperna är det mycket 

kring att följa årstiden, vad som händer i skogen med djuren, växterna och träden. I knytte skogen

upp Knyttes lilla hus med dörr och brevlåda där Knytte lämnat post till barnen med uppdrag att utföra.

Blå Port avdelning Solen 

Vi har med oss dockan Tove och sjunger våra knoppsånger.

 

Kontaktperson inom barn
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Verksamhetsberättelser 

Barn och ungdomssektionen 

Allt fungerar mycket bra i den barnverksamheten som vi har. Vi har ett flertal engagerade 
och mycket duktiga ledare med stor erfarenhet. 

Nätet friluftsförskola, Ankarets förskola och Skärgårdens 
montessoriförskola är accrediterade och har friluftsfrämjandets verksamhet från 
Skogsknopp till Skogsmulle. 
Blå ports förskola har friluftsfrämjandets I Ur och skur-verksamhet på 
Vi vill tacka alla ledare för det utmärkta arbete ni gör för barnen i era grupper.

Här följer lite exempel på vad som händer ute i grupperna: 
har jobbat mycket med allemansrätten, vad man får göra och vad man inte får g

Barnen har tagit till sig kunskapen som de sedan har lärt det vidare till sina föräldrar. De har använt olika material 

från t.ex. Håll Sverige rent och barnen har fått olika uppdrag som de ska lösa tillsammans. Barnen har fått samla ihop 

er som de sedan har gjort sina egna mulledockor 

Mullegruppen på Skärgårdens montessoriförskola 

har tittat närmare på Allemansrätten, vad får vi 

göra/inte göra i skogen. Mulle och Skräp-Maja har 

lärt barnen mer om skräp och sopsortering. Mulle 

gruppen har tagit med kompostpåse och en påse för 

återvinning/brännbart med sig ut i skogen att sortera 

de ätit matsäcken. Mulle kom även på besök både 

Knytte och Knoppis på Skärgådens montessoriförskola har använt sig av sina handdockor under varje tillfälle för att 

ge barnen spännande upplevelser under sina gånger i skogen. De har djur som de sjunger för och bor på olika ställen 

runt sin samlingsplats. De har rim och ramsor för att bygga upp ordförrådet. I de mindre grupperna är det mycket 

kring att följa årstiden, vad som händer i skogen med djuren, växterna och träden. I knytte skogen

upp Knyttes lilla hus med dörr och brevlåda där Knytte lämnat post till barnen med uppdrag att utföra.

Vi har med oss dockan Tove och sjunger våra knoppsånger. 

Lena Salnäs 
Kontaktperson inom barn- och ungdomsverksamheten

Bild från Ankarets förskola. 

 

                       

Allt fungerar mycket bra i den barnverksamheten som vi har. Vi har ett flertal engagerade 

Nätet friluftsförskola, Ankarets förskola och Skärgårdens 
montessoriförskola är accrediterade och har friluftsfrämjandets verksamhet från 

verksamhet på två avdelningar. 
Vi vill tacka alla ledare för det utmärkta arbete ni gör för barnen i era grupper. 

har jobbat mycket med allemansrätten, vad man får göra och vad man inte får göra i naturen. 

Barnen har tagit till sig kunskapen som de sedan har lärt det vidare till sina föräldrar. De har använt olika material 

från t.ex. Håll Sverige rent och barnen har fått olika uppdrag som de ska lösa tillsammans. Barnen har fått samla ihop 

har använt sig av sina handdockor under varje tillfälle för att 

som de sjunger för och bor på olika ställen 

runt sin samlingsplats. De har rim och ramsor för att bygga upp ordförrådet. I de mindre grupperna är det mycket 

kring att följa årstiden, vad som händer i skogen med djuren, växterna och träden. I knytte skogen har de även byggt 

upp Knyttes lilla hus med dörr och brevlåda där Knytte lämnat post till barnen med uppdrag att utföra. 

ungdomsverksamheten 



 

Verksamhetsberättelse 201
 

 

 

 

 

Barn och ungdomssektionen   
 
Kort rapport om Äventyrliga familjen
 
Äventyrliga familjen hade även detta år sex arrangerade träffar, tre på våren och tre på 
hösten.  
Där besökte vi bland annat Alljungen, Västra mark, Korrö och Aspö. 
Den mest lyckade och lärorika var nog besöket på Torhamns fågelstation, men även 
grottvandringen i Ronneby var spännande. 
Äventyrliga familjen kommer att fortsätta även 2018. 
. 
Cirkelverksamheten  
 
Under 2017 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kam
tenntrådsbroderi (sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 
och under hösten 12 sammankomster och 11 deltagare. Det är uppskattat 
med alla kreativa och knåpande deltagare.
 

Långfärdsskridskor 
 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar 
i Friluftsfrämjandet och andra skridskoklubbar i sydöstra Sverige har bildat och 
som går under namnet 
sträcker sig från Helsingborg
Kristianstad och Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, israpporter och 
turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet, via e
på vår gemensamma telefonsvarare. Totalt 
varav ett knappt hundratal är medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona.
 
Skridskosäsongen 2017 kommer inte att gå till historien som en av de bättre. Vi 
hade inga turer på havet under hela säsongen utan alla turer gic
flesta i Småland. Bristen på hemmaisar gjorde att vi inte hade så många deltagare 
utan det var de inbitna entusiasterna som var med på våra turer. Totalt 
genomfördes 13 turer med ett åttiotal deltagare. 
 
Vi är 11 ledare som genomfört min
långfärdsskridskoledare. 2 av våra ledare arbetar som israpportörer för 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST
gemensamma israpporten under totalt 3 veckor. Skridskonätet är nu en etablerad
del av vår verksamhet. Allt fler av våra medlemmar använder nu nätet för 
israpportering, isinformation och erfarenhetsutbyte.
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Barn och ungdomssektionen   Ideell verksamhet 

Äventyrliga familjen från Erik Hjalmarsson:  

Äventyrliga familjen hade även detta år sex arrangerade träffar, tre på våren och tre på 

Där besökte vi bland annat Alljungen, Västra mark, Korrö och Aspö. 
Den mest lyckade och lärorika var nog besöket på Torhamns fågelstation, men även 
grottvandringen i Ronneby var spännande.  
Äventyrliga familjen kommer att fortsätta även 2018.  

Under 2017 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kam
sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 

och under hösten 12 sammankomster och 11 deltagare. Det är uppskattat 
med alla kreativa och knåpande deltagare. 

Ulla Holm 
Cirkelledare 

 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar 
i Friluftsfrämjandet och andra skridskoklubbar i sydöstra Sverige har bildat och 
som går under namnet LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST, LSS
sträcker sig från Helsingborg i väster till Kalmar i öster, Växjö i norr samt
Kristianstad och Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, israpporter och 
turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet, via e
på vår gemensamma telefonsvarare. Totalt finns det ca 900 skrinnare i regionen 
varav ett knappt hundratal är medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona.

Skridskosäsongen 2017 kommer inte att gå till historien som en av de bättre. Vi 
hade inga turer på havet under hela säsongen utan alla turer gic
flesta i Småland. Bristen på hemmaisar gjorde att vi inte hade så många deltagare 
utan det var de inbitna entusiasterna som var med på våra turer. Totalt 
genomfördes 13 turer med ett åttiotal deltagare.  

Vi är 11 ledare som genomfört minst ett steg i Friluftsfrämjandets utbildning för 
långfärdsskridskoledare. 2 av våra ledare arbetar som israpportörer för 
LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST och har då ansvaret för den 
gemensamma israpporten under totalt 3 veckor. Skridskonätet är nu en etablerad
del av vår verksamhet. Allt fler av våra medlemmar använder nu nätet för 
israpportering, isinformation och erfarenhetsutbyte. 

För Långfärdsskridskosektionen 
Ebbe Karlsson 

Grenledare 
 

                       

Äventyrliga familjen hade även detta år sex arrangerade träffar, tre på våren och tre på 

Där besökte vi bland annat Alljungen, Västra mark, Korrö och Aspö.  
Den mest lyckade och lärorika var nog besöket på Torhamns fågelstation, men även 

Under 2017 har Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet haft kamratcirklar i 
sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 

och under hösten 12 sammankomster och 11 deltagare. Det är uppskattat och trevligt 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar 
i Friluftsfrämjandet och andra skridskoklubbar i sydöstra Sverige har bildat och 

LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST, LSS. Vårt område 
Växjö i norr samt 

Kristianstad och Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, israpporter och 
turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet, via e-mail och 

finns det ca 900 skrinnare i regionen 
varav ett knappt hundratal är medlemmar i Friluftsfrämjandet Karlskrona. 

Skridskosäsongen 2017 kommer inte att gå till historien som en av de bättre. Vi 
hade inga turer på havet under hela säsongen utan alla turer gick på sjöar och de 
flesta i Småland. Bristen på hemmaisar gjorde att vi inte hade så många deltagare 
utan det var de inbitna entusiasterna som var med på våra turer. Totalt 

st ett steg i Friluftsfrämjandets utbildning för 
långfärdsskridskoledare. 2 av våra ledare arbetar som israpportörer för 

och har då ansvaret för den 
gemensamma israpporten under totalt 3 veckor. Skridskonätet är nu en etablerad 
del av vår verksamhet. Allt fler av våra medlemmar använder nu nätet för 
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Vuxensektionen 
 
Vuxensektionen har även detta år genomfört mycket 
i samarbete med Studiefrämjandet, vandringar, bastukvällar, geocaching, kanotpaddling, 
kräftfiske, svampexkursion, lögarbad m.m.
Den 22 januari hade vi årets första vandring. Vi startade vid Skärva naturreservat och 
gick en bit på Nättraby kulturstig och vidare förbi Verstorp, Sjuhalla Gård, Sjuhalla brygga 
och tillbaka till Skärva via Vörta.
I februari gick vandringen i Gammalstorp och Mållsjön.  En disig och blöt vinterdag gick 
vi genom skogen och vidare över vägen och sen
anläggning. Vi såg flera som isfiskade på Mållsjön.
Den 19 mars vandrade vi vid Salsjön, sydost om Bräkne
kuperat skogs- och sjölandskap.
Aprilvandringen blev en etapp på Torsåsleden, Stora H
femstenaröset, en gränsmarkering mellan fyra byar, vidare till Hästmahult, en by där 
många slöjdare haft sin näring, Öjebomåla, den näst äldsta gården som varit i samma 
släkts ägo i 24 generationer.
I Maj vandrade vi på Hästholmen
Kristianstads lokalavdelning. En trevlig försommarvandring i härligt väder där vi fick höra 
näktergalen spela! Skåningarna åkte vidare och vi stannade till på Vassaslätt för en 
blomstervandring. Vi såg massor 
göken. 
Den 2 maj startade tisdagsvandringarna, som också är kulturarrangemang och där vi 
åtta tisdagskvällar vandrade i våra närområden. Ca 13 deltagare som njuter av 
försommarkvällsvandringar.
Höstens vandringar startade den 10 september. Vi tog båten ut till Tjärö och där gick vi 
runt ön på lederna som finns där. En underbar dag i strålande solsken. Tillbaka till 
fastlandet fortsatte vi vår vandring på Järnaviks naturreservat. 16 var vi som njöt denna 
dag. 
I september var det åter dags för den årliga svampexkursionen. Ledda av 
svampexperten Lars Kumlin, som åkt ända från Gnesta i Södermanland för att guida oss 
i svampskogen, så möttes vi av en dignande tillgång av svamp i skog och mark. Alla 20 
deltagare återvände med fulla svampkorgar, kassar och plastbunkar fulla med god och 
ätlig svamp efter en stärkande svamptur i skogarna kring Alljungen. Vi avslutade som 
vanligt med fika och svampprat vid stugan.
Söndagen den 8 oktober fortsätter vi vår vandring på Torsåsleden. Denna gången går 
vi från Gullabo- Degerhyltan. Vi går från Hemygdsgården i Gullabo och passerar många 
intressanta platser som Gullabobys järnvägsstation, en gammal kvarndamm, rövarflyet 
ett tjuvnäste från 1700-talet och många lämningar efter backstugor.
Den 12 november vandrar vi på kulturstigen i Nättraby. Vi startar vid kyrkan och går 
längs ån till Vrängö , Hjalmarsberg genom skogen till Stora Vörta. Vi passerar alle´n förbi 
Dalby upp till Marielund genom Ekback
intressant vandring!                                         
Höstens sista vandring gick 
Alljungen. Efter det så fanns möjlighet att ansluta till ”Lögarb
sjön som flera valde att göra. Föreningen bjöd in till glögg, gröt och skinksmörgås som 
tack för det gångna åter. 
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i samarbete med Studiefrämjandet, vandringar, bastukvällar, geocaching, kanotpaddling, 
kräftfiske, svampexkursion, lögarbad m.m. 
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vi genom skogen och vidare över vägen och senare kom vi fram till Skogsstyrelsens 
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vandrade vi vid Salsjön, sydost om Bräkne-Hoby. En trevlig vandring i 
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många slöjdare haft sin näring, Öjebomåla, den näst äldsta gården som varit i samma 
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olmen-Ytterön tillsammans med 24deltagare från 
Kristianstads lokalavdelning. En trevlig försommarvandring i härligt väder där vi fick höra 
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runt ön på lederna som finns där. En underbar dag i strålande solsken. Tillbaka till 
fastlandet fortsatte vi vår vandring på Järnaviks naturreservat. 16 var vi som njöt denna 

var det åter dags för den årliga svampexkursionen. Ledda av 
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i svampskogen, så möttes vi av en dignande tillgång av svamp i skog och mark. Alla 20 
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vanligt med fika och svampprat vid stugan. 
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sjön som flera valde att göra. Föreningen bjöd in till glögg, gröt och skinksmörgås som 

                       

verksamhet som kulturarrangemang 
i samarbete med Studiefrämjandet, vandringar, bastukvällar, geocaching, kanotpaddling, 

hade vi årets första vandring. Vi startade vid Skärva naturreservat och 
bit på Nättraby kulturstig och vidare förbi Verstorp, Sjuhalla Gård, Sjuhalla brygga 

gick vandringen i Gammalstorp och Mållsjön.  En disig och blöt vinterdag gick 
are kom vi fram till Skogsstyrelsens 

Hoby. En trevlig vandring i 

Kroksmåla. Vi passerade 
femstenaröset, en gränsmarkering mellan fyra byar, vidare till Hästmahult, en by där 
många slöjdare haft sin näring, Öjebomåla, den näst äldsta gården som varit i samma 
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var det åter dags för den årliga svampexkursionen. Ledda av 
svampexperten Lars Kumlin, som åkt ända från Gnesta i Södermanland för att guida oss 
i svampskogen, så möttes vi av en dignande tillgång av svamp i skog och mark. Alla 20 

återvände med fulla svampkorgar, kassar och plastbunkar fulla med god och 
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Bastukvällarna har av någon anledning blivit att endast herrar bastar. Under året 2017 
har genomsnittet varit sex h
Kvällarna har varit ömsom regn, snö, dimma, sol och månsken. Vårens bastubad 
avslutades med korvgrillning, medan hösten avnjöts tillsammans med lögarbadets övriga 
gäster och det julbord som serverade
fantastiskt och väl uppskattad aktivitet.
För att lyckas inspirera damerna till bastubad, krävs kanske att de får en egen kväll för 
detta. Vi behöver bara någon eller några som vill ta tag i det hela.
Varmt välkommen till bastun under 2018.
 

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

Under årets båda arbetshelger har det
del stormfällningar att ta hand om
den ved vi dessvärre inte hann 
nu tagits hand om.   
 

I förra årets berättelsen skrev jag att vintern 
föregående vintern. Först i början av januari kom det en gnutta snö som 
pulkaåkning. Sedan en vecka in i februari 
innan sportlovsveckan. Emellertid kom det
men då hade vi dessvärre ingen som kunde hålla stugan öppen.
 
Vintern 2017 -2018 har hittills varit ganska snöfattigt. I mitten av januari 
snö som medgav pulkaåkning i backarna under c:a en vecka. Första helgen i februari 
kom nästa omgång snö. Den
påföljande frysning, att den 
helgen hade vi enbart i stugan 
besökare totalt med dem som höll sig
skogen var däremot mycket klen. Där syntes m
 

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 allmän
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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har av någon anledning blivit att endast herrar bastar. Under året 2017 
har genomsnittet varit sex herrar per gång vid 17 tillfällen (206 aktivitetstimmar). 
Kvällarna har varit ömsom regn, snö, dimma, sol och månsken. Vårens bastubad 
avslutades med korvgrillning, medan hösten avnjöts tillsammans med lögarbadets övriga 
gäster och det julbord som serverades i det sammanhanget. Bastubaden är en 
fantastiskt och väl uppskattad aktivitet. 
För att lyckas inspirera damerna till bastubad, krävs kanske att de får en egen kväll för 
detta. Vi behöver bara någon eller några som vill ta tag i det hela. 

till bastun under 2018./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.  

Under årets båda arbetshelger har det, utöver slyröjning med mera, även funnits 
att ta hand om från förra årets storm. Dessa har, tillsammans med 

hann med att klyva och stapla in i vedboden innan 

erättelsen skrev jag att vintern 2016 -2017 kom igång sent, likt den 
Först i början av januari kom det en gnutta snö som 
en vecka in i februari kom det styvt 20 cm, som t

. Emellertid kom det 5 –10 cm snö den sista dagen på sportlovet, 
men då hade vi dessvärre ingen som kunde hålla stugan öppen. 

har hittills varit ganska snöfattigt. I mitten av januari 
medgav pulkaåkning i backarna under c:a en vecka. Första helgen i februari 

. Den blev så pass ”slitstark” i pulkabacken som följd av tö med 
att den faktiskt var vid ”god vigör” hela sportlovet. Den avslutande 

enbart i stugan ett 50-tal besökare per dag och följaktligen ännu flera
besökare totalt med dem som höll sig runt grillplatserna och i backarna!

mycket klen. Där syntes mycket barmark. 

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 

 

                       

har av någon anledning blivit att endast herrar bastar. Under året 2017 
errar per gång vid 17 tillfällen (206 aktivitetstimmar). 

Kvällarna har varit ömsom regn, snö, dimma, sol och månsken. Vårens bastubad 
avslutades med korvgrillning, medan hösten avnjöts tillsammans med lögarbadets övriga 

s i det sammanhanget. Bastubaden är en 

För att lyckas inspirera damerna till bastubad, krävs kanske att de får en egen kväll för 

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

röjning med mera, även funnits kvar en 
, tillsammans med 

vedboden innan förra vintern, 

kom igång sent, likt den 
Först i början av januari kom det en gnutta snö som då medgav lite 

, som tyvärr var borttöad 
den sista dagen på sportlovet, 

har hittills varit ganska snöfattigt. I mitten av januari kom en omgång 
medgav pulkaåkning i backarna under c:a en vecka. Första helgen i februari 

blev så pass ”slitstark” i pulkabacken som följd av tö med 
var vid ”god vigör” hela sportlovet. Den avslutande 

tal besökare per dag och följaktligen ännu flera 
i backarna! Snötillgången i 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Alljungen såsom troligen varande det bästa 

Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att 
heten 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  
 
2017 är sedan ett par månader till 
år till handlingarna i vår lokalförening i Karlskrona. Föreningen är vid god vigör 
ekonomiskt sett och vi har många vuxenaktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar 
förutom att alla är välkomna till 
ideella barngrupper med mullar, strövare och frilufsare eftersom det är svårt att få tag i 
ledare som vill engagera sig. Därför är det glädjande att Äventyrliga familjen, som lockar 
och engagerar hela familjerna, fortsatt sin verksamhet under 2017 och även nu 2018.
Att ha en aktiv fritid i våra dagar med stillasittande jobb framför datorer och barn och 
ungdomar som frivilligt ägnar stor del av dygnets vakna timmar åt dator
skapar definitivt en grogrund för vår verksamhet och ett behov sett ur ett 
folkhälsoperspektiv. 
Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett aktivitetsfyllt år till 
handlingarna och väl mött på våra aktiviteter under 2018!
 
 
 
 
 
 

Anders Kumlin 
Ordförande

 
 
 
Ulla Holm  Britt
Ledamot/Vice ordf. Ledamot/Kassör 
 
 
 
Erik Hjalmarsson  Per
Ledamot  Ledamot
 
 
 
Tommy Åstrand Git Filipsson
Suppleant  Suppleant
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2017 är sedan ett par månader till ända när dessa ord skrivs och vi har lagt ytterligare ett 
år till handlingarna i vår lokalförening i Karlskrona. Föreningen är vid god vigör 
ekonomiskt sett och vi har många vuxenaktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar 
förutom att alla är välkomna till vår fina friluftsanläggning Alljungen. Dock saknar vi 
ideella barngrupper med mullar, strövare och frilufsare eftersom det är svårt att få tag i 
ledare som vill engagera sig. Därför är det glädjande att Äventyrliga familjen, som lockar 

amiljerna, fortsatt sin verksamhet under 2017 och även nu 2018.
Att ha en aktiv fritid i våra dagar med stillasittande jobb framför datorer och barn och 
ungdomar som frivilligt ägnar stor del av dygnets vakna timmar åt dator

ivt en grogrund för vår verksamhet och ett behov sett ur ett 

Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett aktivitetsfyllt år till 
handlingarna och väl mött på våra aktiviteter under 2018! 

Anders Kumlin  
Ordförande  

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

Per-Erik Abrahamsson Måns Andersson 
Ledamot   Ledamot 

Git Filipsson 
Suppleant  

                       

ända när dessa ord skrivs och vi har lagt ytterligare ett 
år till handlingarna i vår lokalförening i Karlskrona. Föreningen är vid god vigör 
ekonomiskt sett och vi har många vuxenaktiviteter som vi erbjuder våra medlemmar 

vår fina friluftsanläggning Alljungen. Dock saknar vi 
ideella barngrupper med mullar, strövare och frilufsare eftersom det är svårt att få tag i 
ledare som vill engagera sig. Därför är det glädjande att Äventyrliga familjen, som lockar 

amiljerna, fortsatt sin verksamhet under 2017 och även nu 2018. 
Att ha en aktiv fritid i våra dagar med stillasittande jobb framför datorer och barn och 
ungdomar som frivilligt ägnar stor del av dygnets vakna timmar åt dator- och tv-spelande 

ivt en grogrund för vår verksamhet och ett behov sett ur ett 

Tack alla ni som bidragit till att föreningen kan lägga ännu ett aktivitetsfyllt år till 

Ledamot/sekreterare 


