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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  Ulla Holm
 
Vice ordf  Tommy Åstrand
 
Kassör  Anders Kumlin
 
Ledamot  Johanna 
 
Ledamot  Leif Andersson
 
Ledamot  Erik Hjalmarsson
 
Ledamot  Lena Salnäs
 
Suppleant  Git Filipsson
 
Suppleant  Petra Gusta
 
Suppleant  Tove Nilsson
 
                     
 

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

arbetsmöten (Vuxensektionen
 
 Årsmöte genomfördes i 
 
 Styrelsen har under året skött bidragsans

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 programpunkt både på hösten 

och på våren, där frivilliga ställer upp och vårdar vår anläggning med omnejd i 
Alljungen. 
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na lokalavdelnings styrelse 2019

    
                                  

Ulla Holm    

Tommy Åstrand   

Anders Kumlin   

Johanna Berup   

Leif Andersson   

Erik Hjalmarsson   

Lena Salnäs   

Git Filipsson   

Petra Gustafsson   

Tove Nilsson   

  

representation m.m. 2019 

erksamhetsåret året avhållit elva styrelsemöten samt ett flertal 
Vuxensektionen). 

des i Alljungen söndagen den 17 mars med 19

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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 2019 

 2019 

 2020 

 2020 

 2020 

 2019 

 2019 

 2019 

 2019 

 2019 

 

styrelsemöten samt ett flertal 

19 deltagare. 

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

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 

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
Detta är en uppgång med totalt 
 
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 att 
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 Ringström 
  Kenneth Abrahamsson
  Per-Håkan Andersson
  Lena Swedlund 
(anställd)  Vakant 

Verksamheten allmänt 

Medlemsantalet uppgick vid utgången av verksamhetsåret till 568 aktiva 
gång med totalt elva medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.

Våra ledare är ryggraden i Friluftsfrämjandets 
verksamhet. I Karlskrona har vi ett 30-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  
taktperson Eva Forsmark 

Marie Larsson/Ulla Holm 

Håkan Andersson 

Kenneth Abrahamsson 
Marie Andersson 

 

Kenneth Abrahamsson 
Håkan Andersson 

aktiva medlemmar. 
medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.  
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Verksamhetsberättelse
 
Barn och ungdomssektionen
 
Ännu ett år har gått och jag ska sammanfatta den härliga verksamhet som sker ute på 
våra förskolor. Sammanlagt har 84 barn fått ta del av friluftsfrämjandets idé med Knoppis, 
Knytte och Mulle. Tjugo ledare har sett till att det varit ett varierande innehåll. 
Jag kommer nu att delge er lite av vad som skett ute på de tre förskolorna.
 

Skärgådens Montessoriförskola  
Under vårterminen var vi två pedagoger och åtta 2
känna Knoppis och hennes vänner ligger strax utanför gården i en liten skogsdunge med lövträd och stora
ramsor om småkryp som bor i vår skog samt sagan om ”skräpet i havet” var i fokus då vi även jobbar med Grön Flagg mål som 
”närmiljön”, ”skräp och återvinning” och ”livsstil och hälsa”
Under höstterminen i september-oktober var gruppen l
lärde känna myran, spindeln, masken och snäckan till utseende, benantal, färg och storlek. Vinbergssnäckor var större än 
trädgårdssnäckor och spindeln hade fler ben än myran och maske
 

Ankarets föräldrakooperativa förskola
Lilla Knoppis har upplevt naturen med alla sina sinnen och haft 
mycket sång och ramsor. Dockan Tove och handdockan Kurre 
Ekorre har varit viktiga inslag i skogen. 
 

Knytte och Mulle har arbetat med laborativ matematik och 
kartkunskap i skogen de har letat efter skatter, följt olika banor, 
räknat, mätt, jämfört pinnar, och sorterat naturmaterial samt följt 
årstidsväxlingarna. De har även eldat och  lagat mat på stormkök.
 

Friluftsförskolan Nätet  
Första tillfället hörde vi sagan om hur knytte kom till, barnen tittade och lyssnade mycket intressant. Vi har pratat om räve
svampar, om nyckelpigor, koldioxid, räven, frön, svamp m.m. Vi har även vävt in Grön Flagg genom att introducerat Nova som är
kompis med Mulle. Hon berättade att på hennes planet få finns det inget skräp, allt är rent och det finns inga farliga ämnen o
inga miljögifter i havet. Hon hade fått et uppdrag och det var att hjälpa oss människor här på jorden att städa upp så djur o
natur ska få vara rent och få vara friska. Många frågor dök upp bland barnen som de fick svar på när Nova kom på besök igen v
ett annat tillfälle. Både Knytte och Mullarna ville att Nova skulle komma oftare på besök och berätta mer om sin spännande 
planet.  
Mullegruppen har jobbat mycket med allemansrätten, vad man får göra och vad man inte får göra i naturen. Barnen har tagit til
sig kunskapen som de sedan har lärt det vidare till sina föräldrar. De har använt olika material från t.ex. Håll Sverige 
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. Under hösten har de haft fullt upp med att bygga på deras koja som finns vid mulle platsen och även påbörj
en andra koja.   

Familjedag i Vämöparken  
Karlskrona Kommun  erbjöd föreningar ett bidrag för att ordna en avgiftsfri sommarlovsaktivitet. 
Detta nappade vi på så den  8 augusti 2019 mellan 13
Vi erbjöd alla som kom att prova på paddling, geocashing, tipsrunda, motorikbana, baka 
pinnbröd, pyssla och att få träffa skogsmulle. Vi bjöd på korv med bröd. Det kom ca 150 besökare 
som trivdes med oss. Det blev en jättebra eftermiddag!
 

Ni är alla fantastiska pedagoger
barnen.Tusen tack för era insatser detta året!

Kontaktperson inom barn
 

 
Barn och ungdomssektionen   
 
Äventyrliga familjen Kort rapport 
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Verksamhetsberättelser 

Barn och ungdomssektionen 

Ännu ett år har gått och jag ska sammanfatta den härliga verksamhet som sker ute på 
Sammanlagt har 84 barn fått ta del av friluftsfrämjandets idé med Knoppis, 

Knytte och Mulle. Tjugo ledare har sett till att det varit ett varierande innehåll. 
Jag kommer nu att delge er lite av vad som skett ute på de tre förskolorna.

Under vårterminen var vi två pedagoger och åtta 2-3åringar i Knoppisgruppen. Platsen där vi åtta fredagar under mars
känna Knoppis och hennes vänner ligger strax utanför gården i en liten skogsdunge med lövträd och stora
ramsor om småkryp som bor i vår skog samt sagan om ”skräpet i havet” var i fokus då vi även jobbar med Grön Flagg mål som 
”närmiljön”, ”skräp och återvinning” och ”livsstil och hälsa” 

oktober var gruppen lite yngre och med endast fem barn, men fortfarande med två pedagoger. Vi 
lärde känna myran, spindeln, masken och snäckan till utseende, benantal, färg och storlek. Vinbergssnäckor var större än 
trädgårdssnäckor och spindeln hade fler ben än myran och masken inga ben alls! 

förskola  
Lilla Knoppis har upplevt naturen med alla sina sinnen och haft 
mycket sång och ramsor. Dockan Tove och handdockan Kurre 

 

med laborativ matematik och 
kartkunskap i skogen de har letat efter skatter, följt olika banor, 
räknat, mätt, jämfört pinnar, och sorterat naturmaterial samt följt 
årstidsväxlingarna. De har även eldat och  lagat mat på stormkök. 

Första tillfället hörde vi sagan om hur knytte kom till, barnen tittade och lyssnade mycket intressant. Vi har pratat om räve
svampar, om nyckelpigor, koldioxid, räven, frön, svamp m.m. Vi har även vävt in Grön Flagg genom att introducerat Nova som är
ompis med Mulle. Hon berättade att på hennes planet få finns det inget skräp, allt är rent och det finns inga farliga ämnen o

inga miljögifter i havet. Hon hade fått et uppdrag och det var att hjälpa oss människor här på jorden att städa upp så djur o
natur ska få vara rent och få vara friska. Många frågor dök upp bland barnen som de fick svar på när Nova kom på besök igen v
ett annat tillfälle. Både Knytte och Mullarna ville att Nova skulle komma oftare på besök och berätta mer om sin spännande 

Mullegruppen har jobbat mycket med allemansrätten, vad man får göra och vad man inte får göra i naturen. Barnen har tagit til
sig kunskapen som de sedan har lärt det vidare till sina föräldrar. De har använt olika material från t.ex. Håll Sverige 
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. Under hösten har de haft fullt upp med att bygga på deras koja som finns vid mulle platsen och även påbörj

Karlskrona Kommun  erbjöd föreningar ett bidrag för att ordna en avgiftsfri sommarlovsaktivitet. 
Detta nappade vi på så den  8 augusti 2019 mellan 13-17 ordnade vi en familjedag i Vämöparken. 

om kom att prova på paddling, geocashing, tipsrunda, motorikbana, baka 
pinnbröd, pyssla och att få träffa skogsmulle. Vi bjöd på korv med bröd. Det kom ca 150 besökare 
som trivdes med oss. Det blev en jättebra eftermiddag! 

fantastiska pedagoger som gör ett härligt arbete i grupperna med 
ack för era insatser detta året! 

Lena Salnäs 
Kontaktperson inom barn- och ungdomsverksamheten

Barn och ungdomssektionen   Ideell verksamhet 

Kort rapport från Erik Hjalmarsson 

                       

Ännu ett år har gått och jag ska sammanfatta den härliga verksamhet som sker ute på 
Sammanlagt har 84 barn fått ta del av friluftsfrämjandets idé med Knoppis, 

Knytte och Mulle. Tjugo ledare har sett till att det varit ett varierande innehåll.  
Jag kommer nu att delge er lite av vad som skett ute på de tre förskolorna. 

3åringar i Knoppisgruppen. Platsen där vi åtta fredagar under mars-april lärde 
känna Knoppis och hennes vänner ligger strax utanför gården i en liten skogsdunge med lövträd och stora stenar. Sånger och 
ramsor om småkryp som bor i vår skog samt sagan om ”skräpet i havet” var i fokus då vi även jobbar med Grön Flagg mål som 

ite yngre och med endast fem barn, men fortfarande med två pedagoger. Vi 
lärde känna myran, spindeln, masken och snäckan till utseende, benantal, färg och storlek. Vinbergssnäckor var större än 

Första tillfället hörde vi sagan om hur knytte kom till, barnen tittade och lyssnade mycket intressant. Vi har pratat om räven, 
svampar, om nyckelpigor, koldioxid, räven, frön, svamp m.m. Vi har även vävt in Grön Flagg genom att introducerat Nova som är 
ompis med Mulle. Hon berättade att på hennes planet få finns det inget skräp, allt är rent och det finns inga farliga ämnen och 

inga miljögifter i havet. Hon hade fått et uppdrag och det var att hjälpa oss människor här på jorden att städa upp så djur och 
natur ska få vara rent och få vara friska. Många frågor dök upp bland barnen som de fick svar på när Nova kom på besök igen vid 
ett annat tillfälle. Både Knytte och Mullarna ville att Nova skulle komma oftare på besök och berätta mer om sin spännande 

Mullegruppen 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 näver som de sedan har gjort sina egna 
mulledockor av. Under hösten har de haft fullt upp med att bygga på deras koja som finns vid mulle platsen och även påbörjat på 

Karlskrona Kommun  erbjöd föreningar ett bidrag för att ordna en avgiftsfri sommarlovsaktivitet. 
17 ordnade vi en familjedag i Vämöparken. 

om kom att prova på paddling, geocashing, tipsrunda, motorikbana, baka 
pinnbröd, pyssla och att få träffa skogsmulle. Vi bjöd på korv med bröd. Det kom ca 150 besökare 

som gör ett härligt arbete i grupperna med 

och ungdomsverksamheten 
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Vi hade detta år en träff på våren där vi vandrade c:a 4 km vid Listersjöarna och som på 
sedvanligt sätt avslutades med grillning. Därtill hade vi en träff på hösten i observatoriet 
på Champanskolan. Det var en kvällsaktivitet där vi fick lära oss mer om
även kolla på månen.  
 
Cirkelverksamheten  
 
Under 2019 hade Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet kamratcirkel i 
tenntrådsbroderi (sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 
och under hösten 12 sammankomster
att handarbeta med tenntråd och renskinn.
 

Långfärdsskridskor 
 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar i 
Friluftsfrämjandet har bildat och som går under namnet LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I 
SYDÖST, LSS. Vårt område sträcker sig från Kristianstad i väster till Kalmar i öster, 
Värnamo och Oskarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 
israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet och 
via e-post. Totalt finns det ca 700 skrinnare i regionen varav ett femtiotal är medlemmar i 
Friluftsfrämjandet Karlskrona.
 

Numer samarbetar vi med Ronneby lokalavdelning angående turplanering och 
turutlysning vilket innebär att vi lyser ut alla turer gemensamt på Skridskonätet och med 
samåkning från båda orterna till turerna. 
 
Skridskosäsongen 2018
grunda sjöar skrinnades. Sedan började det igen i efter jul och framme i slutet på januari 
kunde vi åka på havsis i Blekinge Skärgård. Sedan kom snön och från mitten av februari 
blev det bara några få turer. Tillsammans med Ronneby så genomförde vi ca 15 turer. Till 
detta kommer ett större antal spaningsturer och privatturer genomförda av våra ledare 
eller medlemmar. 
 

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby ba
varje tisdag från slutet av november och fram till sista tisdagen i februari. Detta är ett bra 
sätt komma igång och bli väl förberedd inför våra turer. Även för nybörjare är detta en 
utmärkt möjlighet att komma igång. Vi hade också ett tillfälle m
Lugnevi där vi hade en instruktör från Skridskoförbundet som lärde ut grundläggande 
skridskoteknik. 
 

Vi är nio ledare som genomfört Friluftsfrämjandets utbildning för långfärdsskridskoledare. 
Tre av våra ledare arbetar som israpportörer
och har då ansvaret för den gemensamma israpporten under totalt tre veckor. 
Skridskonätet är nu en etablerad del av vår verksamhet. Allt fler av våra medlemmar 
använder nu nätet för israpportering, isinformation och erfare
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Vi hade detta år en träff på våren där vi vandrade c:a 4 km vid Listersjöarna och som på 
sedvanligt sätt avslutades med grillning. Därtill hade vi en träff på hösten i observatoriet 
på Champanskolan. Det var en kvällsaktivitet där vi fick lära oss mer om

Under 2019 hade Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet kamratcirkel i 
tenntrådsbroderi (sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 
och under hösten 12 sammankomster med 10 deltagare. Det är både kreativt och socialt 
att handarbeta med tenntråd och renskinn. 

Ulla Holm 
Cirkelledare 

 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar i 
Friluftsfrämjandet har bildat och som går under namnet LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I 
SYDÖST, LSS. Vårt område sträcker sig från Kristianstad i väster till Kalmar i öster, 

skarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 
israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet och 

post. Totalt finns det ca 700 skrinnare i regionen varav ett femtiotal är medlemmar i 
ftsfrämjandet Karlskrona. 

Numer samarbetar vi med Ronneby lokalavdelning angående turplanering och 
turutlysning vilket innebär att vi lyser ut alla turer gemensamt på Skridskonätet och med 
samåkning från båda orterna till turerna.  

2018–2019 började med en kort period i slutet av november då många 
grunda sjöar skrinnades. Sedan började det igen i efter jul och framme i slutet på januari 
kunde vi åka på havsis i Blekinge Skärgård. Sedan kom snön och från mitten av februari 

ra några få turer. Tillsammans med Ronneby så genomförde vi ca 15 turer. Till 
detta kommer ett större antal spaningsturer och privatturer genomförda av våra ledare 

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby ba
varje tisdag från slutet av november och fram till sista tisdagen i februari. Detta är ett bra 
sätt komma igång och bli väl förberedd inför våra turer. Även för nybörjare är detta en 
utmärkt möjlighet att komma igång. Vi hade också ett tillfälle med teknikträning på 
Lugnevi där vi hade en instruktör från Skridskoförbundet som lärde ut grundläggande 

Vi är nio ledare som genomfört Friluftsfrämjandets utbildning för långfärdsskridskoledare. 
Tre av våra ledare arbetar som israpportörer för LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST 
och har då ansvaret för den gemensamma israpporten under totalt tre 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 
 

                       

Vi hade detta år en träff på våren där vi vandrade c:a 4 km vid Listersjöarna och som på 
sedvanligt sätt avslutades med grillning. Därtill hade vi en träff på hösten i observatoriet 
på Champanskolan. Det var en kvällsaktivitet där vi fick lära oss mer om rymden och 

Under 2019 hade Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet kamratcirkel i 
tenntrådsbroderi (sameslöjd). Under våren hade vi 12 sammankomster med 11 deltagare 

med 10 deltagare. Det är både kreativt och socialt 

Grunden för Långfärdsskridskoverksamheten är det nätverk som lokalavdelningar i 
Friluftsfrämjandet har bildat och som går under namnet LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I 
SYDÖST, LSS. Vårt område sträcker sig från Kristianstad i väster till Kalmar i öster, 

skarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning, 
israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet och 

post. Totalt finns det ca 700 skrinnare i regionen varav ett femtiotal är medlemmar i 

Numer samarbetar vi med Ronneby lokalavdelning angående turplanering och 
turutlysning vilket innebär att vi lyser ut alla turer gemensamt på Skridskonätet och med 

2019 började med en kort period i slutet av november då många 
grunda sjöar skrinnades. Sedan började det igen i efter jul och framme i slutet på januari 
kunde vi åka på havsis i Blekinge Skärgård. Sedan kom snön och från mitten av februari 

ra några få turer. Tillsammans med Ronneby så genomförde vi ca 15 turer. Till 
detta kommer ett större antal spaningsturer och privatturer genomförda av våra ledare 

Som komplement till naturisar har vi haft åkträning på Lugnevi, Ronneby bandybana, 
varje tisdag från slutet av november och fram till sista tisdagen i februari. Detta är ett bra 
sätt komma igång och bli väl förberedd inför våra turer. Även för nybörjare är detta en 

ed teknikträning på 
Lugnevi där vi hade en instruktör från Skridskoförbundet som lärde ut grundläggande 

Vi är nio ledare som genomfört Friluftsfrämjandets utbildning för långfärdsskridskoledare. 
för LÅNGFÄRDSSKRINNARNA I SYDÖST 

och har då ansvaret för den gemensamma israpporten under totalt tre veckor. 
Skridskonätet är nu en etablerad del av vår verksamhet. Allt fler av våra medlemmar 

nhetsutbyte. 
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Vuxensektionen 
 
 

Vuxensektionen har genomfört kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet
bland annat genomfört vandringar, bastukvällar, geocaching
I januari genomförde vi årets första vandring på gröna spåret i Bastasjö
vintervandring med sex pigga vandrare.
I februari avverkade vi årets första etapp på Blekingeleden, en 13 km lång sträcka mellan 
Avaskär - Kristianopel och Norra 
Blekinges vackra natur. 
Sista söndagen i mars avverkade vi ännu en etapp på Torsåsleden. Vi gick en sträcka på 12 km 
mellan Holmsberg o Håkebro. Nu fick vi uppleva våren i den härliga Smålandss
kantades av vide och vitsippor.
I april var det dags för vårens sista söndagsvandring. Vi gav oss iväg till Långasjönäs 
naturreservat i Karlshamn och där påbörjade vi en 16 km lång vandring till Persgärde.Denna dag 
kunde vi se många vårblommor både gullviva, mandelblom o
vandring, trots några regnskurar.
I maj startade vi med de populära tisdagsvandringarna
försommarkvällarna i vårt närområde. Denna vår började vi med en lätt vandring i den fina skira 
bokskogen på Tromtö. Tisdagen efter besökte vi Skärva
sjöfågel. En kväll i mitten av maj besökte vi naturreservatet Vassas
vi orkidéer, men vi fann inte så många
maj vandrade vi längs Almöleden och fick njuta av näktergalens sång. I början av juni var det 
dags att åka till Vambåsa hagmar
Uttorps naturreservat där vi fick njuta av en fantastisk havsutsikt och en mängd orkidéer. En 
annan kväll gick vi längs Lyckåleden o
inte se några detta år. Sista tisdagkvällen i juni
vi gick en härlig tur och kunde sitta på en klippa o
avnjöt en välförtjänt fika. 
Efter sommaruppehållet tog v
I början av september var det dags
avslutade den 14 mil långa leden med en fikastund på Örarevets naturreservat denna fina soliga 
sensommardag. 
I slutet av september var det dags för en ny etapp på Blekingeleden
i Persgärde via odlingslandskap till kusten i Järnavik.
I slutet av oktober gick vi den sista etappen på Blekingeleden för detta år
avverkades en solig söndag, var från
plocka både tratt- och gula kantareller.
En grå novembersöndag samlades vi för att gå ett av spåren vid Mållsjön. Det blev en härlig tur. 
Efter fikapausen på Träsko-Elofs udde fortsatte vi att gå leden fram till Skogsstyrelsen fina 
anläggning i Gammelstorp. 
Tredje advent, när det var lögarbad i Alljungen, var vi någr
med att gå gula spåret från Nävragöl till Alljungen. Framme i Alljungen blev det ett härligt 
bastubad i den nyrenoverade bastun. Dagen avslutades med gröt och skinkmacka i storstugan.
Tack för ett trevligt vandringsår. Vi
& Bitte 
Bastubad  Kort rapport från Pelle Andersson
Under verksamhetsåret har vi sett en tendens till ett ökande intresse av bastubad och då speciellt 
efter föreningens renovering av den stora 
märkt av något ökat besöksantal av varken herrar eller damer. Utan samma gamla gubbar stretar 
på. Vi har varit i genomsnitt åtta till nio herrar per bastutillfälle vid 16 tillfällen under det gångna 
året.  Bastun blev inställd vid ett par tillfällen på grund av Tommys renovering. Tack Tommy!
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Vuxensektionen har genomfört kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet
vandringar, bastukvällar, geocaching m.m. 

genomförde vi årets första vandring på gröna spåret i Bastasjö, e
vintervandring med sex pigga vandrare. 

avverkade vi årets första etapp på Blekingeleden, en 13 km lång sträcka mellan 
Kristianopel och Norra Kråkerum - Jämjö. Det blev en härlig solig vårvintervandring i 

i mars avverkade vi ännu en etapp på Torsåsleden. Vi gick en sträcka på 12 km 
mellan Holmsberg o Håkebro. Nu fick vi uppleva våren i den härliga Smålandss
kantades av vide och vitsippor. 

var det dags för vårens sista söndagsvandring. Vi gav oss iväg till Långasjönäs 
naturreservat i Karlshamn och där påbörjade vi en 16 km lång vandring till Persgärde.Denna dag 

or både gullviva, mandelblom och liljekonvalj. Det blev en fin 
vandring, trots några regnskurar. 

startade vi med de populära tisdagsvandringarna, då vi går ut och njuter av de fina vår
försommarkvällarna i vårt närområde. Denna vår började vi med en lätt vandring i den fina skira 
bokskogen på Tromtö. Tisdagen efter besökte vi Skärva –Trantorp. Då fick vi se havsörn och 
sjöfågel. En kväll i mitten av maj besökte vi naturreservatet Vassaslätt utanför Jämjö

men vi fann inte så många, utan fick se en hel del andra vårblommor. Sista tisdagen i 
maj vandrade vi längs Almöleden och fick njuta av näktergalens sång. I början av juni var det 

hagmarker och Kvalmsö. Det blev en härlig kväll. I juni besökte vi
Uttorps naturreservat där vi fick njuta av en fantastisk havsutsikt och en mängd orkidéer. En 
annan kväll gick vi längs Lyckåleden och hoppades få se svärmande ekoxar

några detta år. Sista tisdagkvällen i juni, när det är som ljusast, tog vi oss ut till Gökalv där 
vi gick en härlig tur och kunde sitta på en klippa och titta ut över havet och

Efter sommaruppehållet tog vi oss an höstens helgvandringar; 
var det dags för sista etappen på Torsåsleden från Håknebo till Fulvik. Vi 

avslutade den 14 mil långa leden med en fikastund på Örarevets naturreservat denna fina soliga 

var det dags för en ny etapp på Blekingeleden. Vi gick från skogsbyggden 
i Persgärde via odlingslandskap till kusten i Järnavik. 

en sista etappen på Blekingeleden för detta år
var från Norra Kråkerum till Älmtasjön. Längs vägen fick

kantareller. 
samlades vi för att gå ett av spåren vid Mållsjön. Det blev en härlig tur. 
Elofs udde fortsatte vi att gå leden fram till Skogsstyrelsen fina 

, när det var lögarbad i Alljungen, var vi några glada vandrare som började dagen 
med att gå gula spåret från Nävragöl till Alljungen. Framme i Alljungen blev det ett härligt 
bastubad i den nyrenoverade bastun. Dagen avslutades med gröt och skinkmacka i storstugan.
Tack för ett trevligt vandringsår. Vi önskar gamla o nya deltagare välkomna på nya äventyr.  Ulla 

Pelle Andersson 
Under verksamhetsåret har vi sett en tendens till ett ökande intresse av bastubad och då speciellt 
efter föreningens renovering av den stora bastun. Tisdagskvällarnas bastutillfällen har dock inte 
märkt av något ökat besöksantal av varken herrar eller damer. Utan samma gamla gubbar stretar 
på. Vi har varit i genomsnitt åtta till nio herrar per bastutillfälle vid 16 tillfällen under det gångna 

ret.  Bastun blev inställd vid ett par tillfällen på grund av Tommys renovering. Tack Tommy!

                       

Vuxensektionen har genomfört kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet. Vi har 

, en härlig snöfri 12 km 

avverkade vi årets första etapp på Blekingeleden, en 13 km lång sträcka mellan 
Jämjö. Det blev en härlig solig vårvintervandring i 

i mars avverkade vi ännu en etapp på Torsåsleden. Vi gick en sträcka på 12 km 
mellan Holmsberg o Håkebro. Nu fick vi uppleva våren i den härliga Smålandsskogen. Vår väg 

var det dags för vårens sista söndagsvandring. Vi gav oss iväg till Långasjönäs 
naturreservat i Karlshamn och där påbörjade vi en 16 km lång vandring till Persgärde.Denna dag 

liljekonvalj. Det blev en fin 

njuter av de fina vår- och 
försommarkvällarna i vårt närområde. Denna vår började vi med en lätt vandring i den fina skira 

å fick vi se havsörn och 
lätt utanför Jämjö. Där letade 

utan fick se en hel del andra vårblommor. Sista tisdagen i 
maj vandrade vi längs Almöleden och fick njuta av näktergalens sång. I början av juni var det 

et blev en härlig kväll. I juni besökte vi 
Uttorps naturreservat där vi fick njuta av en fantastisk havsutsikt och en mängd orkidéer. En 

hoppades få se svärmande ekoxar, men tyvärr fick vi 
tog vi oss ut till Gökalv där 
ch se Hanö medan vi 

från Håknebo till Fulvik. Vi 
avslutade den 14 mil långa leden med en fikastund på Örarevets naturreservat denna fina soliga 

i gick från skogsbyggden 

en sista etappen på Blekingeleden för detta år. Sträckan som 
ängs vägen fick vi tillfälle att 

samlades vi för att gå ett av spåren vid Mållsjön. Det blev en härlig tur. 
Elofs udde fortsatte vi att gå leden fram till Skogsstyrelsen fina 

a glada vandrare som började dagen 
med att gå gula spåret från Nävragöl till Alljungen. Framme i Alljungen blev det ett härligt 
bastubad i den nyrenoverade bastun. Dagen avslutades med gröt och skinkmacka i storstugan. 

önskar gamla o nya deltagare välkomna på nya äventyr.  Ulla 

Under verksamhetsåret har vi sett en tendens till ett ökande intresse av bastubad och då speciellt 
bastun. Tisdagskvällarnas bastutillfällen har dock inte 

märkt av något ökat besöksantal av varken herrar eller damer. Utan samma gamla gubbar stretar 
på. Vi har varit i genomsnitt åtta till nio herrar per bastutillfälle vid 16 tillfällen under det gångna 

ret.  Bastun blev inställd vid ett par tillfällen på grund av Tommys renovering. Tack Tommy! 
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Nu hoppas vi på ett ökande deltagande det annalkande året. Upptäck gärna våra nya 
bastutillfällen som programmet för 2020 erbjuder.
Geocaching Kort rapport från 
Under det gångna året har vi haft två äventyr i geocachingens tecken. På vårens aktivitet hade 
jag lagt ut nya gömmor utmed det gröna spåret så deltagarna tog sig en runda samt att det blev 
grillning med mingel. På höstens aktivitet blev det st
Något som uppskattades av deltagarna då de inte varit i stugan tidigare. Vi pratade om våra olika 
äventyr vi upplevt och vi grillade i den öppna spisen
 

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

Under våren påbörjades en behövlig upprustning av Paradiset. Detta stod klart c:a två månader 
senare efter närmare 150 timmars id
inventarier av 25 000 kronor. 
Under vårens arbetshelg har det
ner några barkborreskadade granar i backen bakom ekonomibyggnaderna (en del
fortfarande att klyva och stapla in). Slyröjning längs stranden utfördes också.
 

I augusti gjorde Södra skogsägarna oss uppmärksamma på att vi hade angrepp av 
granbarkborre i vår skog väster om parkeringen. Detta ledde till att de under 
c:a 100 träd åt oss, vilket blivit till timmer, massaved och brännved om totalt 78 kbm.
även ett litet tillskott I kassan! 
 

Under höstens arbetsdagar gjordes storstädning av Arken och Snickarboden, slyröjning, utvändig 
tvätt av bastubyggnad, målning av trädäckets stolpar och takstol.
 

I början av september påbörjades en helrenovering av Adam
planlösning där bastun ”roterades” 180 grader och förseddes med ett perspektivfönster med vy 
över sjön. Väggar revs och ytterdörr och städrum flyttades. Duschrum och bastu fick klinker på 
golven och en avskiljande duschvägg i glasbetong sattes upp. Väggarna i duschdelen kaklades. 
All rörinstallation gjordes om och duschblandarna ersattes av nya dito. Även omklädning
fick nytt innertak med LED-ljusarmaturer, samt ommålning. Två månader senare
600 timmars idéelt arbete och kostnader på c:a 100
 

I förra årets berättelse skrev jag att vintern 2018 
snöomgång i månadsskiftet  januari 
det var många som hann med att åka pulka i backarna innan
vecka. Sportlovsveckan blev tyvärr endast en 5
Vintern 2019 -2020 har hittills 
visserligen några centimeter snö
skrivandets stund varit barmark och inte heller 
höll vi därför stängt i Alljungen.
 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Alljungen såsom tr
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 
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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Nu hoppas vi på ett ökande deltagande det annalkande året. Upptäck gärna våra nya 
bastutillfällen som programmet för 2020 erbjuder. 

Kort rapport från Git Filipsson 
Under det gångna året har vi haft två äventyr i geocachingens tecken. På vårens aktivitet hade 
jag lagt ut nya gömmor utmed det gröna spåret så deltagarna tog sig en runda samt att det blev 
grillning med mingel. På höstens aktivitet blev det stugsittning istället då vädret inte var det bästa. 
Något som uppskattades av deltagarna då de inte varit i stugan tidigare. Vi pratade om våra olika 
äventyr vi upplevt och vi grillade i den öppna spisen 

För Vuxensektionen   Ulla & Bitte 

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

våren påbörjades en behövlig upprustning av Paradiset. Detta stod klart c:a två månader 
senare efter närmare 150 timmars idéellt arbete och till en kostnad för material och nya 

 
arbetshelg har det putsats fönster och storstädats i stuga & toaletter mm. Det togs 

barkborreskadade granar i backen bakom ekonomibyggnaderna (en del
fortfarande att klyva och stapla in). Slyröjning längs stranden utfördes också.

I augusti gjorde Södra skogsägarna oss uppmärksamma på att vi hade angrepp av 
granbarkborre i vår skog väster om parkeringen. Detta ledde till att de under 
c:a 100 träd åt oss, vilket blivit till timmer, massaved och brännved om totalt 78 kbm.

 

Under höstens arbetsdagar gjordes storstädning av Arken och Snickarboden, slyröjning, utvändig 
astubyggnad, målning av trädäckets stolpar och takstol. 

I början av september påbörjades en helrenovering av Adam-bastun, vilken innebar en ny 
planlösning där bastun ”roterades” 180 grader och förseddes med ett perspektivfönster med vy 

evs och ytterdörr och städrum flyttades. Duschrum och bastu fick klinker på 
golven och en avskiljande duschvägg i glasbetong sattes upp. Väggarna i duschdelen kaklades. 
All rörinstallation gjordes om och duschblandarna ersattes av nya dito. Även omklädning

ljusarmaturer, samt ommålning. Två månader senare
idéelt arbete och kostnader på c:a 100 000 kronor, stod vårt nya Adam klart!

I förra årets berättelse skrev jag att vintern 2018 -2019 fick sin första och hittills enda ordentliga 
snöomgång i månadsskiftet  januari – februari. Dessvärre höll sig temperaturen över nollan, men 
det var många som hann med att åka pulka i backarna innan snön var helt borta 
vecka. Sportlovsveckan blev tyvärr endast en 5-gradig grå och delvis regnig vecka i Alljungen

 “lyst med sin frånvaro”. Sista veckan i november kom det
några centimeter snö, men som endast låg kvar ett par dagar. Därefter har det f

skrivandets stund varit barmark och inte heller har någon is på sjön synts till.
Alljungen. 

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 - 15.30 under peri
trettonhelg t o m maj och september t o m helgen innan jul.  

 
Med önskan om ett gott friluftsår i Alljungen! 

Tommy Åstrand 
stugfogde 

                       

Nu hoppas vi på ett ökande deltagande det annalkande året. Upptäck gärna våra nya 

Under det gångna året har vi haft två äventyr i geocachingens tecken. På vårens aktivitet hade 
jag lagt ut nya gömmor utmed det gröna spåret så deltagarna tog sig en runda samt att det blev 

ugsittning istället då vädret inte var det bästa. 
Något som uppskattades av deltagarna då de inte varit i stugan tidigare. Vi pratade om våra olika 

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

våren påbörjades en behövlig upprustning av Paradiset. Detta stod klart c:a två månader 
éellt arbete och till en kostnad för material och nya 

putsats fönster och storstädats i stuga & toaletter mm. Det togs 
barkborreskadade granar i backen bakom ekonomibyggnaderna (en del ved återstår 

fortfarande att klyva och stapla in). Slyröjning längs stranden utfördes också. 

I augusti gjorde Södra skogsägarna oss uppmärksamma på att vi hade angrepp av 
granbarkborre i vår skog väster om parkeringen. Detta ledde till att de under hösten avverkade 
c:a 100 träd åt oss, vilket blivit till timmer, massaved och brännved om totalt 78 kbm. Detta gav 

Under höstens arbetsdagar gjordes storstädning av Arken och Snickarboden, slyröjning, utvändig 

bastun, vilken innebar en ny 
planlösning där bastun ”roterades” 180 grader och förseddes med ett perspektivfönster med vy 

evs och ytterdörr och städrum flyttades. Duschrum och bastu fick klinker på 
golven och en avskiljande duschvägg i glasbetong sattes upp. Väggarna i duschdelen kaklades. 
All rörinstallation gjordes om och duschblandarna ersattes av nya dito. Även omklädningsrummet 

ljusarmaturer, samt ommålning. Två månader senare och efter mer än 
000 kronor, stod vårt nya Adam klart! 

2019 fick sin första och hittills enda ordentliga 
februari. Dessvärre höll sig temperaturen över nollan, men 

var helt borta efter c:a en 
gradig grå och delvis regnig vecka i Alljungen. 

. Sista veckan i november kom det 
Därefter har det fram till 

synts till.. Sportlovsveckan 

oligen varande det bästa 

Våra stugvärdar, som härmed tackas för sina värdefulla insatser, hjälper oss med att hålla stugan 
15.30 under perioderna från 
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Slutord  
 
2019 är till ända och jag har gjort mitt första år som ordförande. Jag tycker att det gått 
tack vare en stöttande och aktiv styrelse. Vi är en välmående förening med många 
duktiga medlemmar. Paradiset har fått en uppfräschning  med bland annat målning, nya 
gardiner, soffa och köksutrustning. Även Adam bastun har genomgått en rejäl renoverin
med ny bastu, duschar och ett fönster som vätter ut över sjön, mycket fint! Vi anordnade 
tillsammans med Karlskrona kommun en familjedag på Vämö en torsdag i augusti. Ett 
hundratal besökare åt korv, paddlade kanot i parken och gick tipsrunda. Mulle var o
där. Hoppas det blir ett återkommande arrangemang. Tack alla som bidragit till att 
föreningen kan lägga  ännu ett innehållsrikt år till handlingarna och hoppas vi ses på våra 
aktiviteter 2020! 
 
 

Ulla Holm
Ordförande 

 
 
 
Tommy Åstrand Anders Kumlin
Ledamot/Vice ordf. Ledamot/Kassör 
 
 
 
Erik Hjalmarsson  Leif Andersson
Ledamot  Ledamot
 
 
 
Tove Nilsson Git Filipsson
Suppleant  Suppleant
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2019 är till ända och jag har gjort mitt första år som ordförande. Jag tycker att det gått 
tack vare en stöttande och aktiv styrelse. Vi är en välmående förening med många 
duktiga medlemmar. Paradiset har fått en uppfräschning  med bland annat målning, nya 
gardiner, soffa och köksutrustning. Även Adam bastun har genomgått en rejäl renoverin
med ny bastu, duschar och ett fönster som vätter ut över sjön, mycket fint! Vi anordnade 
tillsammans med Karlskrona kommun en familjedag på Vämö en torsdag i augusti. Ett 
hundratal besökare åt korv, paddlade kanot i parken och gick tipsrunda. Mulle var o
där. Hoppas det blir ett återkommande arrangemang. Tack alla som bidragit till att 
föreningen kan lägga  ännu ett innehållsrikt år till handlingarna och hoppas vi ses på våra 

Ulla Holm 
Ordförande  

Anders Kumlin  Lena Salnäs 
Ledamot/Kassör  Ledamot/sekreterare

Leif Andersson Johanna Berup 
Ledamot   Ledamot 

Git Filipsson Petra Gustafsson 
Suppleant  Suppleant  

                       

2019 är till ända och jag har gjort mitt första år som ordförande. Jag tycker att det gått bra  
tack vare en stöttande och aktiv styrelse. Vi är en välmående förening med många 
duktiga medlemmar. Paradiset har fått en uppfräschning  med bland annat målning, nya 
gardiner, soffa och köksutrustning. Även Adam bastun har genomgått en rejäl renovering 
med ny bastu, duschar och ett fönster som vätter ut över sjön, mycket fint! Vi anordnade 
tillsammans med Karlskrona kommun en familjedag på Vämö en torsdag i augusti. Ett 
hundratal besökare åt korv, paddlade kanot i parken och gick tipsrunda. Mulle var också 
där. Hoppas det blir ett återkommande arrangemang. Tack alla som bidragit till att 
föreningen kan lägga  ännu ett innehållsrikt år till handlingarna och hoppas vi ses på våra 

Ledamot/sekreterare 

 


