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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 kallat.

§ 5

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
protokollet.

§ 6

Val av två rösträknare
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
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
styrelsens verksamhets- och budgetplan för innevarande
inneva
verksamhets- och räkenskapsår.

§ 16

Val av ordförande på ett år för lokalavdelningen
lokalavdelningen,, tillika ordförande i styrelsen.

§ 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
§ 23

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

§ 24

Avslutning.

3

Verksamhetsberättelse 2020

Karlskrona
na lokalavdelnings styrelse 2020
Mandattid
tom
verksamhetsår
Ordförande

Ulla Holm

2020

Vice ordf

Tommy Åstrand

2021

Kassör

Anders Kumlin

2020

Ledamot

Johanna Berup

2020

Ledamot

Leif Andersson

2020

Ledamot

Erik Hjalmarsson

2021

Ledamot

Lena Salnäs

2021

Suppleant

Git Filipsson

2020

Suppleant

Petra Gustafsson

2020

Suppleant

Tove Nilsson

2020

Styrelsearbete,
arbete, represe
representation m.m. 2020
20


Styrelsen har under verksamhetsåret
erksamhetsåret året avhållit tio styrelsemöten samt ett flertal
arbetsmöten (Vuxensektionen
Vuxensektionen).



Årsmöte genomfördes
des i Alljungen söndagen den 15 mars med 20 deltagare.



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



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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Grenledare m.fl.
Friluftsskolor
TVM
Kanot
Fjäll
Vandring
Långfärdsskridsko
Studiefrämjandekontakt
Medlemsregister
Representant Vägföreningen
Representant Fiskeföreningen
Revisor
dennes suppleant
Revisor
dennes suppleant
Valberedning
– ” –
– ” –
Vaktmästare, Alljungen (anställd)

Kontaktperson Lena Salnäs
Anders Kumlin
Ulla Holm
Britt-Marie
Marie Larsson/Ulla Holm
Ebbe Karlsson
Ulla Holm
Per-Håkan
Håkan Andersson
Ulf Olson
Kenneth Abrahamsson
Mats Olsson
Lisbeth Ernstsson
David Appelberg
Linda Ringström
Kenneth Abrahamsson
Lena Swedlund
Cia Tallqvist
Vakant

Verksamheten allmänt
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick vid utgå
utgången av verksamhetsåret till 510 aktiva medlemmar.
Detta är en nedgång med 58 medlemmar jämfört med föregående verksamhetsår.
Orsaken till medlemstappet förmodas bero på Centralas strul med avgiftsfaktureringen i
höstas, vilket lett till många obetalda medlemmar.

Ledare
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
säkra framtiden med natur- och
friluftslivsälskare.
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelser
Barn och ungdomssektionen
Nu har ännu ett år gått och verksamheten har tuffat på ute i förskolorna. Detta året har
alla vistats utomhus extra mycket pga pandemin och då är det perfekt att använda
Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Under hösten startade Hässlegårdens förskola avd.
Myggan Mulle-verksamhet.
verksamhet. Tre pedagoger gick utbildningen och startade upp, så kul!
Nu har vi 102 barn och 25 ledare i denna verksamhet på förskolorna, en ökning både på
barn- och ledarsidan! Nedan följer lite utdrag från förskolorna
förskolornas verksamhetsrapporter till
mig.
Skärgådens Montessoriförskola
Under mars-april
april är vi på vår nyvalda Mulleplats åtta gånger. Terminen började med Mullepresentation
och våra Mulleregler i skogen. Mul
Mulle berättade om allt i skogen såsom
som knoppar, fåglar och insekter. Vi
valde att fördjupa oss om myran. Utav vårens gröna blad och blommor gjorde vi en vå
vår-växtväv. Matte i
vår skog får vi in varje gång och även våra gympakort. Mulle kunde tyvärr inte hälsa på under vårterminen
så Mullebarnen ringde till Mulle. Numret är blomma, blomm
blomma och snigel.
Under september-oktober
oktober var vi på vår Mulleplats åtta gånger. Mulle presenterade de olika löven i vår
skog och det gjorde att vi började följa löven under hösten. Vi läste den nya Mulleboken ”Skogsmulle och
den röda fjädern”. Mullebarnen gjo
gjorde
rde en fin Mulletårta som vi såg gången efter Mulle hade smakat på.
Vår Mulleplats bjöd på många gråsuggor, det gjorde att vi studerade de med förstoringsglas och mycket
annat i skogen. Våra älskade gympakort hängde med varje gång och även lite Mullesånger.
Mulle
Terminen
avslutade med att vi gjorde en fin tavla av naturmaterial. Vår älskade Mulle kom i slutet och hälsade på
och Mullebarnen fick fina medaljer.
Både under vårterminen och höstterminen följer vi en gren med knoppar och löv för att ser hur den
förändras under terminen.
Ankarets föräldrakooperativa förskola
Knytte 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 tillsamm
tillsammans
ans med Mullegruppen.
Vi njuter av vår härliga närmiljö nära skog och hav här på Bergåsa!
Friluftsförskolan Nätet
Vi har delat in barnen i tisdags- och torsdagsgrupper och de fyra pedagoger som är med dom har roterat
(alltså att alla pedagoger har haft båda grupperna med samling). Detta är fjärde terminen vi gör på detta
sätt och det har fungerat bra. Första tillfälle
tillfällett i skogen fick barnen höra sagan om knoppisblomman om hur
den kom till och de nya barnen fick bekanta sig med Droppen som är en
frontfigur som följer med barnen både i skogen och i Grön Flagg i förskolan. Vi har fått höra på sagor om
snigeln, ekorren, igelkotten
gelkotten och skatan. Vad äter djuren, hur lever dom och hur bor dom. Vi har studerat
snäckor och sniglar på vägen till och från skogen. Barnen har varit stolta och glada över sina ryggsäckar
som de bär med sig. De har upplevt årstider med sina sinnen: luf
luftt av fuktig mark, sett lövens färger och
känt regnvattnets fukt mot fingertopparna.

Sist men inte minst ett jättestort Tack till er ledare som gör att så många barn få uppleva
allt roligt och lärorikt i naturen tillsammans med er!
Lena Salnäs
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Kontaktperson inom barn
barn- och ungdomsverksamheten

Cirkelverksamheten
Under våren 2020 hade Friluftsfrämjandet i samarbete med Studiefrämjandet
kamratcirkel i tenntrådsbroderi (sameslöjd). Vi hade sex träffar med tio deltagare, men i
mars stängdes lokalen ner för pandemin tog fart. Vi trodde nog att vi skulle kunna starta
upp snart igen, men även höstens cirkel blev inställd.
Ulla Holm
Cirkelledare

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
skarshamn i norr samt Blekinge i söder. Vi samarbetar kring isspaning,
israpporter och turplanering. Isläge och planerade turer redovisas på Skridskonätet och
via e-post.
post. Totalt finns det ca 700 skrinnare i regionen varav ett femtiotal är medlemmar i
Friluftsfrämjandet
ftsfrämjandet Karlskrona.
Vi samarbetar 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 2019–2020
2020 vvar
ar en av de sämre vi haft. Inga naturisar och därmed
inga turer på grund av den milda vintern. Vi hade trots detta lite verksamhet. Från
december till februari så kunde vi skrinna på Lugnevi, bandybanan i Ronneby. Varje
tisdag erbjöd vi åkträning tillsamma
tillsammans
ns med Ronneby lokalavdelning.
Vi är åtta 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 några veckor var säsong.
För Långfärdsskridskosektionen
Ebbe Karlsson
Grenledare
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Vuxensektionen
Vuxensektionen har genomfört kulturarrangemang i samarbete med Studiefrämjandet
Studiefrämjandet. Vi
har bland annat genomfört vandringar, bastukvällar m.m.
Detta år blev ett lite annorlunda år för oss alla. Vi påverkades av Covid 19 och fick tänka
om, så vårt program detta år blev lite annorlunda. Vi fick ta hänsyn till restriktioner och
rekommendationer.
I januari gick vi i strålande solsken på Blekingeleden mellan Sjöarp och Ronneby Brunn.
Februarivandringen blev, även den, en bit på Blekingeleden, men denna gång gick vi från
Älmtamålasjön till Mörtsjöåsen.
sjöåsen. En lättgången vandring i blåst och solsken.
I mars blev Sverige drabbat av pandemin och vi fick rekommendationer att inte samåka
till vandringarna. Detta innebar att vi fick ändra om på vår planerade tur. Sista söndagen
i mars samlades vi på en snöig
nöig parkering i Mörtsjöåsen för att gå en bit på Blekingleden.
Vi gick sex km till Gagnekulla, där vi fick vända och gå samma väg tillbaks till bilarna.
Nu kom det nya rekommendationer. 70 + skulle inte deltaga. Detta blev flera ledsna över.
Trots detta blev
lev vi ett gäng som en söndag i april gick på Förkärlaleden. Vi fick en härlig
vandring i solskenet och gjorde ett stopp vid fågeltornet, där vi kunde se mycket sjöfågel.
I maj startade vi upp med våra efterlängtade tisdagsvandingar i våra natursköna
närområden. Varje tisdagskväll från maj till mitten av juni var det många som ville hänga
med på dessa turer.
Detta år är det många nya medlemmar som gärna har följt med oss, ett avbrott i den
påtvingade isoleringen. Eftersom intresset var så stort, så startade vi upp
tisdagsvandringarna i september och fortsatte hela hösten fram till december. Allt
eftersom dagarna blev kortare, så ändrade vi starttiden och till slut blev det
eftermiddagsvandringar.
Under sommaren så lättades det lite på restriktionerna. Även 7
70+
0+ som var friska kunde
följa med på våra vandringar.
En solig söndag i mitten av september genomförde vi en härlig vandring i
skärgårdsmiljö. Vi träffades vid Yttre Park och tog färjan över till Hästholmen, där vi gick
runt och njöt av de vackra omgivning
omgivningarna och havsutsikten.
Även vår oktobervandring blev en tur i skärgården. Denna ömsom soliga och regniga
höstdag gick vi Aspö runt.
I november,, en mulen söndag, var det dags att ta oss an Blekingeleden igen. Vi gick
från Gagnekulla till Strömsberg, där vi vände och gick nästan samma väg tillbaks till
bilarna.
I december brukar vi ha vandring i Alljungen och avsluta året med bastubad för de som
vill och sedan gröt i stugan. Detta år fick avslutningen bli lite annorlunda. Dagen började
med att vi gick åtta-kilometersspåret
ilometersspåret i Alljungen. Vid framkomsten hade stugvärdarna
ordnat med grillkorv och glögg som föreningen bjöd deltagarna på.
Ulla och Bitte tackade för den fantastiska uppslutningen under året och önskade alla
välkomna tillbaks 2021.
Bastubad Kort rapport från Pelle Andersson
Årets bastukvällar har inte blivit vad vi önskat. Tre tisdagar kunde vi avnjuta bastuvärmen. Sedan slog Coronan till och den
har nu hållit oss i sitt järngrepp till dags dato. Så vad och hur det blir i
framtiden råder vi tyvärr inte över. Håll koll på vår hemsida!
För Vuxensektionen Ulla & Bitte
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Stugan
Stugan har under det gångna året nyttjats av såväl verksamma inom föreningen, som av
hyresgäster och andra besökare.
Vårens arbetshelg lockade till sig fem deltagare som röjde i skogen, målade vindskivor
på Paradiset och putsade fönster.
Rödeby Elverk började strax före semestern att förlägga en ny elkabel från Stickeboda
och längs vägarna fram till vår så kallade el
el-kiosk
kiosk bredvid toaletterna. Tillsammans fann
vi då en win-win-lösning
lösning som innebar att de tilläts använda överblivna massor titill att fylla
ut och bredda vår parkering. Arbetet blev klart i augusti och återställningen av mark och
parkering blev mycket lyckad.
Stugan har renoveringsbehov, främst exteriört
exteriört, vilket vi inte mäktar med endast med
idéella krafter. Därför avtalade vi i höstas med kommunens snickeri i Bubbetorp om att
de ska renovera stugans fönsterbågar åt oss.
Höstens arbetshelg genomfördes med lågt deltagande. Ved klövs och gallring/kvistning
genomfördes för att släppa in ljus i partiet mellan bastun och stugan.
En första
örsta omgång om fem fönsterbågar transporterades även till Bubbetorp för
renovering.
I november gjorde pandemin att föreningen kände sig nödgade att begränsa stugans
öppethållande i helgerna. Beslutet blev att tills vidare hålla storstuga och bastu stängd
stängda
för allmänheten, men att stugvärd alltjämt kom att finnas på plats under helgerna. Gäster
har i stället hänvisats till grillplatserna utomhus och ved har tillhandahållits av stugvärd till
de som så önskat. Uthyrning av stugan har fortgått, men med begrän
begränsningen till sällskap
om högst åtta personer.
I förra årets berättelse skrev jag att vintern 2019
2019-2020 “lyste med sin frånvaro” fram till
sista veckan i november, då det föll några centimeter snö och som endast låg kvar ett par
dagar. Därefter var det barmark
mark och inte heller syntes det till någon is på sjön. Följden
blev att vi höll stugan i Alljungen stäng under sportlovsveckan som alltså “frös inne” detta
år!
Vintern 2020-2021
21 hade kung Bore ledigt ända fram till början av februari. Då som först
såg han till att vi fick 5-10
10 cm snö I Alljungen. I mitten av samma mån
månad, när denna snön
i stort sett var borta, kom en påspädning om 10
10-15
15 cm, samtidigt som isen hade lagt sig.
Vår utvidgade parkering blev knökfylld påföljande helg och bilar stod även parkerade
utmed vägen, ända ned och till och med förbi vägkorsningen. Uppskattningsvis besöktes
anläggningen av c:a 500 personer under lördagen!
Men……., lagom till årets sportlovsvecka fanns det endast ett fåtal vita fläckar kvar av
snön. Vi hade stugvärd på plats tre av dagarna och endast ett fåtal besökare under
veckan.
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
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
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Slutord
2020 blev ett speciellt år som vi helst vill glömma. Aktiviteter som bastubad och
tenntrådscirkeln ställdes in i mars. Stugan stängdes för besökare men stugvärdarna
fanns ändå på plats varje helg för att bland annat lämna ut ved till besökarna som
använde våra grillplatser och umgicks i den härliga Alljungen
Alljungen-naturen.
naturen. Vandringarna hölls
igång under hösten, deltagar
deltagar- och medlemsantalet ökade rejält. Det
et fanns ett stort behov
av socialt umgänge i dessa Coronatider. Tack alla som stä
ställer
ller upp och bidrar till
föreningens fortsatta arbete med att driva den framåt. Nu ser vi framemot ett pandemifritt
2021.
Ulla Holm
Ordförande

Tommy Åstrand
Ledamot/Vice ordf.
ekreterare

Anders Kumlin
Ledamot/Kassör

Lena Salnäs
Ledamot/s

Erik Hjalmarsson
Ledamot

Leif Andersson
Ledamot

Johanna Berup
Ledamot

Tove Nilsson
Suppleant

Git Filipsson
Suppleant

Petra Gustafsson
Suppleant
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