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Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Medlemsavgift 
Jag vill återigen be er alla att ni påminner föräldrarna till alla era barn att de måste betala sin avgift 
till Friluftsfrämjandet. Kostnaden är 100:- per barn och år. Det finns grupper där bara ½ av barnen 
är medlemmar i Friluftfrämjandet och där vi också har andra barn i kö som inte får plats. Vi kommer 
inte kunna erbjuda barn plats i våra grupper om de inte är medlemmar i föreningen. 
 
Styrelsen vill åter igen påminna om att försäkringen inte gäller om man inte är medlem i 
Friluftsfrämjandet oberoende om man har betalt sin deltagaravgift till gruppen. 
 
Föreningens ekonomi och hela vår verksamhet är beroende av att våra medlemmar verkligen 
betalar sin medlemsavgift till Friluftsfrämjandet.  
 
Styrelsen har också beslutat att återbetala medlemsavgiften till alla våra ledare. Vv återkom med 
namn, medlemsnummer samt kontonummer till vår lokala mail adress lodde-
kavlinge@friluftsframjandet.se senast den 31 december 2015.  Är ni familjemedlem så återbetalas 
360:-. 
 

Glöggpromenad 
Lördagen den 26 december är det dags för den årliga glöggpromenaden i Lödde Sandskog. Detta är 
en uppskattad årlig tradition som också bidrar med pengar till vår verksamhet. Detta år behöver vi 
frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till ett par timmar under förmiddagen. Utan hjälp kommer vi 
inte att kunna genomföra glöggpromenaden. Skicka ert intresse till vår lokala mailadress eller 
kontakta Bernt-Åke Hedmer. 
 

Först hjälpen 
Vår planerade kurs i första hjälpen blev tyvärr inställd pga snö! Låter otroligt men var tyvärr sant. 
Kursledaren kom inte ut med bilen. Det blir ett nytt tillfälle inom kort. Hoppas alla andra hade en 
trevlig dag i pulkabacken. 
 

Ledarutbildning 
Nu går det att anmäla sig till regionens ledarutbildningar för våren 2016. Styrelsen ser gärna att alla 
ledare inom föreningen har gått en ledarutbildning men kravet är att minst en ledare i varje grupp 
ska ha gått kursen annars gäller inte försäkringen. Kursen är gratis och betalas av föreningen. 
Anmälan gör ni personligen på Friluftsfrämjandets hemsida under region syd.  
  

Ny grupp – knopp -14 
Vill meddela att under hösten startade vi en ny knopp grupp för barn födda 2014. Har ni kompisar, 
grannar eller släktingar som vill vara med så be dem skicka en intresseanmälan till vår mail adress. 
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Närvarokorten & deltagaravgiften 
6 grupper har skickat in närvarokorten och satt in deltagaravgiften på vårt konto. Vv skicka in dessa 
snarast möjligt. Tacksam om ni kan använda den nya mallen till närvarokorten och skickar in den 
som en excel fil. Mallen hittar ni på vår lokala hemsida. Detta för att underlätta arbetet med att 
sammanställa alla siffrorna till kommunen.  
 
 

Om det skulle hända - Krisnummer 
Friluftsfrämjandet har en krisledningsgrupp som snabbt kan aktiveras när en allvarlig händelse 
inträffar. Gruppens uppgift är att vara stöd och avlastning för ledaren, att vid behov aktivera 
samhällets krisstödssystem samt att hantera media. Krisledningsgruppen nås via Friluftsfrämjandets 
krisnummer, 08-657 49 28, som hanteras tekniskt av Securitas dygnet runt. 
1) Vid akut kris ring alltid 112 
2) När du som ledare eller funktionär har behov av stöd i en krissituation ring 08-657 49 28. 
 
Mer information om vad du ska göra vid en krissituation samt vilken hjälp du kan få finns att läsa på 
Friluftsfrämjandets hemsida. 
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-

sakerhet/ 

 
 
Mvh 

Håkan Björkdahl 

Ordförande 

Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 

0766-441579 
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