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Verksamhetsplanen och budget
Verksamhetsplanen är en beskrivning av den planerade verksamheten för 2021 för
Friluftsfrämjandet i Karlskrona, och beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och
aktiviteter för 2021.
Budgeten är en ekonomisk beskrivning av verksamheten och beskriver hur vi använder våra
ekonomiska resurser.
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Friluftsfrämjandets Strategi och mål
Friluftsfrämjandets övergripande strategiska ramverk, strategi och mål
Friluftsfrämjandets verksamhet och allt vi gör skall följa våra stadgar och vara i linje med vårt
strategiska ramverk.
Friluftsfrämjandets verksamhetsplan fastställs vid årsstämman och återfinns på:
https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/intern-organisation/stammor

Lokalavdelningens strategi och mål 2021
Övergripande mål
För lokalavdelningen har vi satt följande övergripande mål:
Antal ledare: Vi ska verka för att öka antalet ledare under 2021.
Kompetensutveckling: Vi ska verka för kompetensutveckling hos befintliga ledare.
Antal aktivitetstimmar: Verka för fler aktivitetstimmar 2021 jämfört med 2020.
Antal medlemmar: Helst öka, men minst bibehålla antalet medlemmar.
Alljungen: Verka för att vår friluftsanläggning i Alljungen förblir ett attraktivt
rekreationsområde för både medlemmar och övriga kommuninvånare.
De övergripande målen kommer att leda till en positiv utveckling enligt vår utvecklingsspiral.
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Lokalavdelningens uppdrag och strategi
Lokalavdelnings styrelses ansvar är att:
Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare
och regionen
Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar
Rekrytera och säkerställa att nya ledare grundutbildas och att befintliga ledare fortbildas
Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar
Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudanden lokalt
Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens informationskanaler
Rapportera verksamhetsstatistik enligt anvisningar av Riks
Årligen före mars månads utgång sända in Verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt årsmötesprotokoll till riksorganisationens kontor
Administrera information om verksamhet och verka för att medlemmar är aktiva på
www.friluftsframjandet.se
Säkerställa att friluftsanläggningen Alljungen får nödvändig tillsyn och underhåll
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2020 i sammandrag
Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under året
Årsmöte i mars för lokalavdelningen
Arbetshelgerna i Alljungen under våren och hösten

Våra ledare
Inom Friluftsfrämjandet i Karlskrona är vi cirka 30 stycken ledare.
Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2021 kommer vi att
försöka fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på
kommunikation, stöd, utbildning och ledarvård. Vi behöver också rekrytera ledare för att få igång
en ideell barnverksamhet som exempelvis Mulle och Strövare.

Våra verksamheter
Inom Friluftsfrämjandet i Karlskrona har vi följande aktiviteter:
Långfärdsskridskor
Vandring
Kanadensare
Geocaching
Fjäll sommar
Svampexkursion
Friskvård bastubad
Kamratcirklar i hantverk
Äventyrliga familjen
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Tema- och kulturevenemang
Arbetshelger på friluftsanläggningen
Friluftskole- och I Ur och Skurverksamhet inom barnomsorgen
Vårt säkerhetsarbete beskrivs på: http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg-materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/

Medlem – Rekrytera, aktivera och behålla våra medlemmar (och deltagare)
Inom Friluftsfrämjandet vet vi att deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa,
livsglädje och kunskap om och förståelse för naturen och friluftsmiljön. Att vara medlem ger också
konkreta förmåner och dessutom så stöttar man föreningen och ger föreningen en starkare röst
genom sitt medlemskap.
Det finns en tydlig trend i att vi lyckas med att behålla flertalet vuxna medlemmar men vi har
svårare med att rekrytera nya yngre medlemmar, som barn och ungdomar. En positiv trend är att
vi har fått lättare att rekrytera stugvärdar till vår friluftsanläggning.
Vi vill bli fler medlemmar inom Friluftsfrämjandet i Karlskrona. Fler medlemmar som är aktiva i
våra aktiviteter och i föreningen ger många positiva effekter, det ger bland annat fler deltagare i
aktiviteter, fler ambassadörer för Friluftsfrämjandet – en starkare röst både lokalt och nationellt,
rekryteringsbas för ledare och förtroendevalda, och det stärker vår ekonomi genom
deltagaravgifter, medlemsavgifter och bidrag.

Kommunikation
Inom Friluftsfrämjandet i Karlskrona vet vi hur viktigt det är med kommunikation och vår
kommunikation syftar ytterst i att stödja våra målsättningar om att stärka ledarskapet, attrahera
fler medlemmar och verka för fler aktiviteter/aktivitetstimmar.

I dagsläget kommunicerar vi via följande kanaler:
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friluftsfrämjandet.se - lokalavdelningens webb med information om lokalavdelningen,
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/karlskrona /
Vårt verksamhetsprogram som kommer ut vår och höst.
Egen facebooksida: Friluftsfrämjandet Karlskrona

Budget
Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.
Våra stora intäktskällor är:
Hyresintäkter
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter
Bidrag
Vårt ekonomiska mål är att varje år nå ett positivt resultat. Det egna kapitalet ska vara av den
storleken att större underhållsinsatser på vår friluftsanläggning i Alljungen skall kunna finansieras
utan att föreningen behöver skuldsätta sig.
Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget.

Kontaktpersoner
Kontaktdetaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda återfinns på:
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/karlskrona/styrelse--funktionarer/

Styrelsemöten
Styrelsen genomför möten månadsvis under perioden augusti till juni, vilket blir cirka tio möten/år.
Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar. Dessa kan meddelas styrelsen
via föreningens mailadress eller telefonkontakt direkt till någon av styrelsens medlemmar.
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Vi ser fram emot ett spännande 2021 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet och i Alljungen!
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