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Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Medlemsavgift 
Vill påminna om att det också är dags att förnya medlemskapet i Friluftsfrämjandet. Alla nuvarande 
medlemmar ska ha fått hem ett inbetalningskort tillsammans med tidningen. Tyvärr har det blivit 
fel i tryckeriet och ett antal tidningar har skickats ut utan inbetalningskort. Om så är fallet så vv 
kontakta antingen medlemsservice i Stockholm eller hör av er till styrelsen så ska vi hjälpa er. Vv 
påminn också alla föräldrarna till era barn att det är dags att betala medlemsavgiften. Har de 
problem så måste de höra av sig till medlemsservice eller till styrelsen så hjälper vi dem. 
 
Alla ledare som vill få tillbaka medlemsavgiften (360:-) av lokalföreningen måste skicka in sina 
kontouppgifter och medlemsnummer till föreningens e-mail senast den 31 Oktober. Återbetalning 
sker under november månad.  
 

Reflexjakten 
Den 11 november är det dags för årets reflexjakt i Järavallen. Alla grupper som vill delta måste gå in 
och anmäla sig på föreningens hemsida. Gör en anmälan för hela gruppen och skriv gärna i 
kommentarsfältet hur många ni blir. Reflexjakten är öppen för alla medlemar med familjer i 
föreningen så ska er grupp inte vara med så sprid informationen till era barn/föräldrar. Det kommer 
att finnas en lite längre runda för de äldre barnen samt en kortare för de yngre. Givetvis kommer 
det finnas möjlighet att grilla. Vi efterlyser också frivilliga som vill vara med och arrangera 
reflexjakten. Vi behöver bland annat eldare mm. Hör av er till föreningsmailen. 
  

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 
Snart 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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Hemsidan 
Vi efterlyser terminsprogram för ett antal Strövar och Lufsargrupper. Vänligen skicka in en kopia av 
terminsprogrammet till föreningsmailen så att vi kan lägga upp det på vår hemsida. Har ni tips, 
idéer, recept eller förslag på utflykter som ni vill dela med er av så får ni gärna skicka in dessa till oss 
så att vi kan lägga upp dem på hemsidan.  
 

Utrustning 
Under hösten/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.  
 
Under våren gjordes en undersökning på vilken utrustning som finns ute i grupperna och detta har 
nu sammanfattats. Tyvärr saknar många grupper egen utrustning, framförallt stormkök, så styrelsen 
har tagit beslut att köpa in ett antal nya stormkök, såg och yxa, Första hjälpen, brandfilt mm. Alla 
Strövar och Lufsargrupper har möjlighet att plocka ut stormkök mm till sin grupp. Kontrollera först 
med Alf-Göran så att vi har allt hemma. Varje ledare ska också ha ett eget Först Hjälpen kit, 
ledarväst samt ett Kriskort. Tyvärr är våra västar slut men Första Hjälpen kit och Kriskort finns att 
hämta i förrådet. 
 
Alla ledare är givetvis välkomna med förslag på vilken utrustning föreningen ska köpa in till våra 
grupper eller förrådet. Skicka ert förslag till föreningsmailen. 
 
 
Mvh 
 
Styrelsen 
 
Håkan Björkdahl 
Ordförande 
Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
0766-441579 
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