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Äventyret är nära 

Verksamhetsplan 2023 

På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – 

skapar Friluftsfrämjandet roliga, trygga och lärorika äventyr.  

Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och 

respekt för naturen, genom friluftsliv. Med vår ideella kraft främjar och 

stärker vi fysisk aktivitet och hälsa, mångfald och inkludering, 

demokratin och respekten för naturen. Det är vårt bidrag till ett ännu 

bättre samhälle. 

Vi är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och 

respekt för naturen. Sedan 1892 år har vi värnat allemansrätten och 

främjat friluftslivet. 

Som medlemmar inspirerar, stöttar och leder vi varandra. 

Verksamheten bedrivs lokalt och stöttas av våra regioner och 

riksorganisationen. 

Låt äventyret börja! 
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Johan och Erik vet alltid hur man livar upp stämningen i tältet! 
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1. Förord 

På Friluftsfrämjandets riksstämman 2021 antogs Strategi 2030 för vår 

organisation. Strategin slår fast att år 2030 ska Friluftsfrämjandet  

• ha 150 000 medlemmar och 20 000 ledarkompetenser,  

• nå alla barn i Sverige under förskole-/grundskoleåren genom 

Friluftsfrämjandets verksamheter och/eller genom Skogsmulles 

berättelser, samt  

• nå var 4:e invånare (årligen) via inspiration till allmänheten. 

Målen ska nås genom att vi fortsätter utvecklas och växa genom tre 

huvudstrategier till 2030: 1) ledarlett friluftsliv, 2) mer 

utomhuspedagogik i förskola och skola, samt 3) inspiration till 

allmänheten. 

Strategi 2030 är ambitiös, med tydliga mål. På samma stämma antogs 

även en ”Övergripande 3-årig verksamhetsplan, gemensam för 

Friluftsfrämjandets 3 nivåer, 2022–2024.  

Friluftsfrämjandet Lund har ca 2 900 medlemmar fördelat på ca 80 

aktivitetsgrupper i åldrarna från 1 år och uppåt. Majoriteten av 

medlemmarna är i åldersgruppen 5–18 år. Vi bedriver en kontinuerlig 

verksamhet där vi ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att vistas ute 

i naturen med utbildade, ideella ledare. Aktiviteter planeras med hänsyn 

till deltagarens ålder och förmåga, så att de hela tiden får chans att 

utvecklas.  

Förutom aktiviteter utomhus runt Lund ordnar vi skridskoskola, 

sommarläger, vandringsresor i svenska och norska fjällen samt skidläger 

i Åre och Idre. Syftet är att öka kunskapen om djur och natur samt att 

öka intresset för och möjligheten till ett rikt friluftsliv. 

Ett Friluftsfrämjandet – en stor och bred organisation, med ett 

gemensamt uppdrag. 

Huvudstyrelsen Friluftsfrämjandet Lund 
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2. Verksamhetsplan 

Sammanfattning och styrdokument 

Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi 

2030 samt är skapad tillsammans med lokalavdelningens budget för 

2022–2023/2024. 

Verksamhetsplanen för Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning 

beskriver hur vi valt att fokusera vår verksamhet under det kommande 

året för att uppfylla de mål som beslutats för 2023, samt följa upp våra 

mer långsiktiga mål.  

På vårt årsmöte diskuteras och antas en budgetplan för 

verksamhetsåret. Budgetplanen prioriterar och sammanfattar vår 

lokalavdelnings intäkter och utgifter under verksamhetsåret. 

 

Hållbart friluftsliv 

Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda 

verksamheter som är välkomnande, anpassade och trygga för alla, 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett 

föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att maximera 

organisationens positiva och minimera organisationens negativa 

inverkan på ekosystemen och klimatet, samt att ”respekt för naturen” 

är en tydlig del i alla våra verksamheter. 

Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i 

våra lokalavdelningar. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det 

ideella engagemanget.  

Vi verkar i linje med de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på 

#3 God hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer 

och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna, och #15 Ekosystem 

och biologisk mångfald. 
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Friluftsfrämjandet Lund bidrar till förverkligandet av Sveriges nationella 

mål för friluftspolitiken. Syftet är att stödja människors möjligheter att 

vara i naturen och utöva friluftsliv, med allemansrätten som grund. 

Riksdagen har satt upp 10 mål för friluftspolitiken: 

1. Tillgänglig natur för alla. 

2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet. 

3. Allemansrätten – värna och sprida kunskap. 

4. Tillgång till natur för friluftsliv. 

5. Attraktiv tätortsnära natur. 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet. 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan. 

9. Friluftsliv ger god folkhälsa. 

10. God kunskap om friluftslivet.  
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3. Varumärket Friluftsfrämjandet  

Vårt varumärke handlar om hur vi 

uppfattas. Det är den samlade 

bilden av Friluftsfrämjandet och 

ett arbete som vi alla är med och 

bidrar till genom hur vi ser ut, hur 

vi bemöter varandra och den 

känsla som vi lämnar kvar efter 

det att någon varit i kontakt med 

oss. Ett känt och uppskattat 

varumärke gör att vi enklare kan 

arbeta för vårt ändamål.  

Trakasserier i alla dess form är 

oförenligt med Friluftsfrämjandet 

Lunds grundvärderingar. 

 
 

Camp Eld -22, foto Johan Kannesten 

Mål 2023 

• Alla medlemmar skall känna sig trygga på våra aktiviteter och 

välkomna i föreningen. 

• Alla verksamheter skall arbeta förebyggande för att motverka 

trakasserier av alla dess slag. 

• Friluftsfrämjandets profilering på Skryllegården behöver öka. 

 

Åtgärder 2023 

• Upprätta riktlinjer och policydokument (i de fall detta saknas) 

som stöd i arbetet för hur vi skall hantera och motverka 

trakasserier. 

• Tillsätta grupp för framtagandet av LA profilkläder/material. 

Detta material skall inte bara vara tillgängligt för ledare utan 

även material som vi kan sälja i mindre omfattning till 

medlemmar, exempelvis på upptakten. 
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4. Friluftsfrämjandet Lunds verksamhet 2023 

Följande är övergripande mål för Friluftsfrämjandet Lunds 

lokalavdelning. 

Mål för 3-årsperiod 

Utveckla vårt verksamhetsutbud och säkerställa verksamhetens kvalitet. 

Medlemsantalet bör bibehållas genom att främst fokusera på befintliga 

medlemmar, men även genom att nå ut till nya.  

Arbetet för att lokalavdelningen skall drivas så långt som möjligt av 

ideella krafter.  

Öka antal ledare för speciella aktiviteter – skidor, fjäll, paddling, 

skridskor för att verksamheten ska kunna fortsätta   

Nya grenar vid intresse/tillfälle (cykel/paddling/Längdskridsko), 

checklista. 

 

Mål 2023 

• Fortsätta utveckla verksamheten genom ideella krafter, ledare 

och funktionärer. 

• Varje sektion skall ha både grenledare och biträdande 

grenledare. 

• Alla sektioner ska ha beskrivningar av sin verksamhet och 

dokumenterade förväntningar på grenledare. 

• Säkerställa en kvalitativ tillväxt för lokalavdelningen. 

• Fånga och behålla ungdomsledare som under året får TVM 

invigda lufsare, exempelvis via återträff på KG, eller 

aktivitet/läger i Stockstugan för före detta ungdomsledare. 

 

Åtgärder 2023 

• Ta fram och följa upp sektionernas verksamhetsbeskrivningar. 
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• Upprätta en tillväxtplan med förslag på åtgärder som möjliggör 

för ett ökat medlemsantal där kvalitén står i fokus. 

• Upprätta styrdokument för huvudstyrelsen som innehåller de 

löpande uppgifterna som styrelsen ansvarar för. 

• Sätta grunden för bra kultur/jargong för nya/unga TVMare 

genom fortsatt närvaro av ”vuxna” på KG. 

• Kommunicera föreningens behov av ledare som finns inom 

specifika aktiviteter (t.ex fjäll, skidor) till medlemmarna. 

• Förbättra rapporteringen från styrelserepresentant till styrelsen. 

• Upprätta organisationsschema för föreningen (vem som gör vad i 

sektioner och funktionsgrupper). 

• Kommunicera möjligheten att driva aktiviteter inom ramen för 

Friluftsfrämjandet till våra medlemmar. (t.ex vuxen paddling, 

vuxen skridskoåkning mm) 

• Lägga upp foto på styrelsen på webbsidan 

• Kommunicera ut till medlemmarna att det kan finns hjälp att 

starta nya aktiviteter om man har en idé.  
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5. Våra ledare 

Inom Friluftsfrämjandet Lund 

vet vi att våra ledare är vår 

viktigaste tillgång.  

Under året kommer vi att 

fortsätta att rekrytera, aktivera 

och utveckla nya och befintliga 

ledare och satsa på 

kommunikation, stöd, 

utbildning och ledarvård. 

Friluftsfrämjandets äventyr 

skall vara trygga och säkra då 

dessa är en viktig grundbult i 

Friluftsfrämjandet. 

Sommarläger -22, foto Johan Kannesten 

Att vi löpande jobbar med att utbilda, fortbilda och säkerställa våra 

ledares kompetens och förutsättningar för att leda äventyr är utav 

största vikt. Det är också viktigt att vi inför våra äventyr jobbar med att 

förebygga säkerheten kring äventyren där ett sätt är att jobba med 

säkerhetsplaner. Vi ser det även som en självklarhet att alla som möter 

barn och unga i våra verksamheter ska lämna in ett utdrag ur 

belastningsregistret.  

Mål för 3-årsperiod 

Att föreningen behåller nuvarande ideella ledare och kursledare, samt 

utökar antalet ledare och kursledare för att få möjlighet att utvidga vår 

verksamhet. Tillse att våra ledare genomgår åtminstone grundutbildning 

inom sin verksamhetsgren.   

• Föreslå utbildningsledare till regionen (utbildningsledare kallades 

fram till nyligen för kursledare). 

• Erbjuda medlemmarna en ökad bredd av friluftsgrenar och 

nivåer (från nybörjare till erfaren), i syfte att alla medlemmar ska 
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kunna hitta ett äventyr som passar deras intresse och 

erfarenhetsnivå. 

• Säkerställa ledare så att våra verksamheter inom Skidor och fjäll 

kan fortsätta. 

 

Mål 2023 

• Finansiera och uppmuntra utbildning och fortbildning av 

hjälpledare och ledare inom fjäll, skidor och kanot. 

• Fortsätta att öka grundkunskapen i friluftsliv för våra ledare.  

• Visa uppskattning för våra ledare exempelvis genom aktiviteter 

och profilmaterial. 

 

Åtgärder 2023 

• Fortbilda befintliga skidledare och hitta nya medlemmar som vill 

engagera sig i läger till Åre och Idre samt gå intro-utbildning.  

• Tillsätta arbetsgrupp för ”ledaruppskattning”. 

• Stödja, stimulera och vidareutveckla samtliga ledare genom att 

erbjuda fortbildningar med fokus på säkerhet, teknik och 

inspiration.  

• Säkerställa att vår egen fortbildning inom kanotsäkerhet och 

paddelteknik kan genomföras genom att hitta fler utbildare. 

• Tillse att de ledare som har gått steg 1 i fjäll får möjlighet att 

slutföra utbildningen genom steg 2 samt sjukvård, och därmed 

kunna bli certifierade fjälledare.   

• Bjuda alla ledare och funktionärer på Glöggmingel. 

• Öka tillgången till ved i Skrylle för våra grupper som har 

aktiviteter där. 

• Utnyttja erfarenhet från andra ledare (specifikt i skid- och 

fjällsektionen) t.ex reseplanering. 
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Våra fantastiska skridskoledare och Skrinna är redo för nästa barngrupp 
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6. Kommunikation 

Målet för Friluftsfrämjandets arbete med kommunikation är att så 

många som möjligt inom målgruppen friluftsintresserad allmänhet ska 

1) ha grundläggande kunskap om Friluftsfrämjandet, 2) känna att 

Friluftsfrämjandet är välkomnande och har verksamhet som passar dem, 

3) bli medlem, samt 4) delta i verksamheten.  

Mål för 3-årsperiod 

Arbeta med redaktionella medier (”press”), i syfte att få lokala/regionala 

redaktionella medier att skriva om vår verksamhet. 

Vi önskar inom den närmsta treårs perioden få en effektivare och mer 

öppen kommunikation internt mellan styrelsen och medlemmarna.  

Mål 2023 

• Öka den lokala kännedomen om Friluftsfrämjandet Lund och vår 

verksamhet.  

• Arbeta med sociala medier (främst Facebook, Youtube och/eller 

Instagram), genom att ha aktiva konton med bilder, texter och 

filmer från vår verksamhet 

• Marknadsföra och positionera Friluftsfrämjandet Lund och vårt 

varumärke till allmänheten och viktiga intressenter.  

• Ha en öppen och effektiv kommunikation mellan huvudstyrelsen 

och medlemmarna 

Åtgärder 2022 

• Uppdatera föreningens tryckta information 

och marknadsföringsmaterial.  

• Säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika 

äventyr/aktiviteter sprids till medlemmar och potentiella 

medlemmar (friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom 

mail, nyhetsbrev, sociala medier och lokalmedia. 

• Delta i riksorganisationens kampanj ”Bli medlem” genom att 

sprida kampanjmaterialet.  

• Delta på något lokalt event årligen (t.ex. marknadsdagar eller en 

föreningarnas dag), i syfte att träffa potentiella medlemmar. 
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• Uppmuntra alla ledare att använda ett blått profilplagg i 

samband med att de leder äventyr/aktiviteter. 

• Hitta en kommunikatör och skriv en strategisk plan. 

• Identifiera en styrelsemedlem/adjungerade som kan ansvara för 

kommunikation. 

 

7. Skryllegården 

 

Mål för 3-årsperiod 

Bevara och utveckla Skryllegården och dess omgivning till att vara den 

naturliga knutpunkten för både föreningens verksamhet och motions- 

och friluftsintresserade i Lunds kommun. Skrylleområdet ska vara 

tillgängligt även för personer med funktionsvariation. Besökarna ska ha 

insikt om att Friluftsfrämjandet Lund driver Skryllegården och få 

information om vår föreningsverksamhet. Vi ska vara fortsatt ansvariga 

för drift och förvaltning av Skryllegården och dess närområde. 

Besöksantalet på vardagar kan vi öka genom att erbjuda aktiviteter och 

synliggöra möjligheten att bedriva verksamhet såsom träffar och 

arrangemang i området till tex. Företag, föreningar och andra 

organisationer.  



 

 

 

14 

 

 

 

Mål 2023 

• Friluftsfrämjandet Lunds intressen ska synliggöras och beaktas 

vid Skryllegårdens utveckling.  

• Friluftsfrämjandet Lund ska marknadsföras vid arrangemang på 

Skryllegården.  

• Utveckla verksamheten vid Rögle dammar genom att erbjuda 

fiske alla dagar i veckan och att fler arrangemang skall utföras. 

• Underhållet på Friluftsfrämjandets allmänna anläggningar vid 

Skryllegården utökas och de skall alltid vara i ett gott skick.   

• Utveckla motionsanläggningen med ökad medlembas genom 

högre aktivitet och uppsökande kontakt.  

• Behålla Friluftsfrämjandets centrala position i Skylle. 

• Undersöka och om möjligt genomföra ytterligare energisparande 

åtgärder för Skryllegården och dess omgivningar. 

 

Åtgärder 2023 

• Ha en aktiv roll i den kommande nybyggnationen vid 

Skryllegården. Främst gällande de anläggningar och byggnader 

som har betydelse för Friluftsfrämjandets verksamhet. Hålla 

kontinuerlig kontakt med entreprenörer och berörda 

tjänstemän.  

• Göra satsningar för att fler besökare och medlemmar skall prova 

på att fiska.  

• Renovera Mullestigen, vindskydden och skyltarna vid 

grillplatserna.  

• Skapa hyresintäkter i våra fastigheter 

• Bygga vedförråd för ledare och TVM. 

• Upprätta strategiplan för byggnaden Finnbastun 

• Tillgängliggöra nya byggnader för verksamhet och besökare 

• Profilera receptionen på området 
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Jämtlandstriangeln med Friluftsfrämjandet Lund -22, foto Johan Kannesten 

8. Ekonomi 

Friluftsfrämjandets Lokalavdelning finansieras av medlemsavgifter, 

projektmedel, övriga bidrag och gåvor, samt egna intäkter. Syftet med 

ekonomin är att bidra med förutsättningar till en hållbar utveckling av 

vår verksamhet. 

Mål för 3-årsperiod 

Bibehålla en ekonomi i balans. Nyttja tillgängliga medel där det bäst 

gagnar föreningen långsiktigt. 

Förlänga IUP med Lunds kommun där föreningens åtagande är acceptabelt 

utifrån att vi är en ideell och medlemsfinansierad förening. 

Tillsätta en fastighetsansvarig i styrelsen, som skall ansvara för en 

budgeterad underhållsfond för föreningens byggnader.  

Undersöka vilka möjligheter föreningen har för att installera solceller. 

 

Mål 2023 

• Slutfakturera fjällresorna fortare efter hemkomsten än vad 

tidigare gjorts.  
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• Säkerställa underhållet av Stockstugan.  

• Bibehålla god ekonomi för Kvisten.  

• Upprätta en budget för renoveringsbehovet för Finnbastun 

• Bibehålla god ekonomi för enhet 3, byggnader 

 

Åtgärder 2023 

• Sätta tydligare krav på fjällsektionen gällande fjällresornas 

fakturering, alternativt stötta med annan hjälp ifall det behövs 

för att nå målet.  

• Öka uthyrning av Stockstugan. 

• Hantera energikrisens extra kostnader. 

• Undersöka möjligheten till att sälja ved till ledare som de kan 

använda utanför vår verksamhet. 

• Balansera fjällresekostnaden med faktiska kostnader inkl. 

utbildning och ev. uppskattade bidrag. 

• Upprätta Underhållsplaner för samtliga byggnader som 

föreningen äger. 

 

9. Digitalisering 

Alla ledare och förtroendevalda inom Friluftsfrämjandet har rätt till en 

Office 365-licens, och därmed möjligheten att använda stora delar av 

Officepaketet online.  

Mål för 3-års period 

• Minska mängden papper i föreningen och på Kvisten 

• Fortsätta utveckla SportAdmin och vårt samarbete med 

leverantören. 

 

Mål 2023 

Att utnyttja de möjligheter som finns genom att jobba tillsammans 

digitalt och effektivt i Microsoft Teams: med videomöten, gemensamt 
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filbibliotek, gemensamma att-göra-listor, chattar samt appar och 

program som Excel och Powerpoint, m.m. 

Åtgärder 2023 

• Årsmötet kommer för 2023 ske digitalt. 

• Upprätta Att-göra lista i Teams och flytta vår aktivitetslista från 

befintligt Excel-ark. 

• Undersöka möjlighet att erbjuda digitala utbildningar (t.ex 

allemansrätten, ledarskap/gruppdynamik, utrustning, 

introduktion till sjukvård)   OBS: inte som ersättning till fysiska 

utbildningar men som en resurs för nya ledare. 
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10. Organisation 

Följande arbetsgrupper/forum finns för styrning och planering i 

Friluftsfrämjandet Lund.  

Årsmöte 

Årsmötet hålls den 9 mars 2023, mötet kommer genomföras via digital 

plattform. Årsmötet är en del av att säkerställa den demokratiska 

processen. Här utses styrelse, revisorer, valberedning och ombud till 

Regionstämman.   

Styrelsen 

Styrelsen sammanträder en gång i månaden under året med uppehåll 

under sommaren. Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och 

medlemmar.  

Kom gärna och träffa styrelsen efter överenskommelse om tid, vi håller 

våra möten på Kvisten, KG eller digitalt.  

Kontaktdetaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni 

på: http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/

kontakta-oss/styrelsen/   

Valberedningen 

Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av 

lokalavdelningen, främst genom ansvaret att föreslå ledamöter till 

styrelsen samt revisorer.  

Barnsektionen 

Ansvarar för: Frö, Familj, Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare 

samt Mulle-figurer. Barnsektionen träffas en gång i månaden under året 

med uppehåll under sommaren.  

 

 

 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/kontakta-oss/styrelsen/
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/kontakta-oss/styrelsen/
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Ungdomssektionen 

Ansvarar för: TVM och Frilufsare. 

Planerar och genomför TVM-aktiviteter samt organiserar 

våra ungdomsledare.  

Sköter städning och bokning av föreningens lokal i Lund (KG).  

Sköter utlåning av materiel som förvaras i föreningens lokal i Lund.   

Arrangerar sommarläger. 

Ungdomssektionen träffas en gång i månaden under året med uppehåll 

under sommaren.  

Skidsektionen 

Ansvarar för att organisera två skidläger vecka 8 varje år; Åre- och 

Idrelägret.  

Skridskosektionen 

Ansvarar för att genomföra skridskoskola under vinterhalvåret.  

Studentsektionen 

Ansvarar för att bedriva föreningens studentverksamhet året runt.  

Fjällsektionen 

Ansvarar för att organisera två fjällresor under sommaren.   

Äventyrliga vuxna 

Ansvarar för att bedriva och främja friluftsliv för vuxna året runt.  
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Funktionärsgrupper 

Arbetsgrupper med specifika uppdrag i föreningen.  

• Camp Eld  

• Kanot  

• KG  

• Material  

• MTB spårunderhåll  

• Stockstugan  

• Utbildning  

 

 

Vi ser fram emot ett äventyrligt 2023 och hoppas att vi ses ute i 

friluftslivet!  

Styrelsen Friluftsfrämjandet Lund och Skogsmulle Skrylleskogen  

 

 


