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Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Terminskort & deltagaravgift 
Hoppas att ni har haft en trevlig och rolig höst med era grupper. Om ni inte redan har gjort det så är 
det dags att skicka in närvarokortet och deltagaravgiften till föreningen.  

 Inbetalning av deltagaravgifter, 120:- per barn från er grupp till plusgiro nr: 899029-3. 

 Närvarokorten – gör livet lite enklare och använd närvaromallen så slipper vi onödigt 
dubbelarbete. Mallen hittar ni på vår hemsida. Tack! 

 

Årsprogram 
Årsprogrammet är nu klart och skickas med tillsammans med detta mail. Det kommer också finnas 
att ladda ner på vår hemsida.  

 
Medlemsavgift 
Idag har vi 366 medlemmar i föreningen men vi har också många medlemmar som inte har förnyat 
sitt medlemskap under hösten. Jag tror dock inte att alla har valt att lämna oss utan jag tror det 
finns ett antal som bara har missat att betala medlemsavgiften. Ni kan gå in på Friluftsfrämjandets 
hemsida och själv kontrollera om era barn i gruppen är medlemmar. Gå in på: 
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/medlemssok/medlem/ 
 
Observera att ni måste vara inloggade för att kunna göra ett medlemsök. 
 

Belastningsregister 
Vi har fått många nya ledare i föreningen vilket vi är mycket tacksamma för. Styrelsen vill dock 
påminna alla nya ledare (och gamla som inte har gjort det) måste skicka in ett förenklat utdrag ur 
belastningsregistret. Gå in på Polisens hemsida och gör er anmälan. Utdraget ska visas upp för 
Bernt-Åke Hedmer, kassör. Utdraget sparas inte utan återlämnas direkt till er. Ni hittar mer 
information på föreningens hemsida. 
 

Vårens kurser 
Nu hittar ni vårens kursutbud på region Syd’s hemsida. Föreningen vill att alla ledare ska ha gått 
grundutbildningen så passa på och anmäl er medan det finns lediga platser. Vi vill också påminna 
om att det inte är tillåtet att paddla kanot med sin lufsargrupp om det inte finns en ledare som har 
gått kanotutbildningen så alla Lufsar och Strövarledare, passa på att anmäla er till en kanotkurs så 
kan ni ut och paddla när er grupp blir lufsare! Mer Information hittar ni på: 
www.friluftsframjandet.se/regioner/syd 
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Utrustning 
Under vintern så kommer alla temaväskor att revideras och uppdateras. Vi tar gärna emot kritik på 
vilka som är bra och vilka som är mindre bra samt förslag på nya temaväskor.  
 
 
 
Mvh 
 
Styrelsen 
 
Håkan Björkdahl 
Ordförande 
Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
0766-441579 
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