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ANMÄLNINGSINFORMATION FÖR 
 
Fröerna i Öppna Skogsgläntan (frö) Strövare 
Skogsknopp (knopp) Frilufsare (lufsare) 
Skogsknytte (knytte) Äventyrliga Familjen 
Skogsmulle (mulle)  

 
Vem kan göra anmälan? 
Anmälan för minderåriga personer (under 18 år) görs av vårdnadshavare. 
 
Är anmälan bindande 
Nej, du kan alltid tacka nej till den erbjudna platsen. 
 
Var görs anmälan 
Vi tar emot anmälningar året runt, dock endast via vår hemsida: 
www.friluftsframjandet.se/lund 
Kontrollera att du får bekräftelse på anmälan till din e-post. 
 
Kö 
Vi har oftast kö, och barnen tas normalt in efter ködatum. 
Fram till vi kan erbjuda plats behåller barnet alltid sin plats i kön. 
Exempel: Anmäler du ditt barn till mulle, och kön är lång, kanske ditt barn hinner 
”fylla” strövare – vi har full koll på detta och du behöver inte nyanmäla barnet. 
 
Förtur i kön 
Om förälder eller annan nära anhörig engagerar sig som ledare får barnet en 
garanterad plats i den gruppen. Vänligen notera att om du/anhörig lovat ställa upp 
som ledare och sedan backar ur kommer ditt barn att mista sin förtursplats. 
 
När får man besked om barnet fått plats? 
SÅ FORT VI HAR EN LEDIG PLATS HÖR VI AV OSS – OFTAST VIA MEJL! 
Normalt sker detta i aug/sep för höstterminen och i jan/feb för vårterminen. 
Tackar du nej till platsen kan barnet stå kvar i kö till nästa termin om du önskar. 
 
Kontaktuppgifter 
Det är viktigt att e-postadress(er) samt mobilnummer som anges i anmälan används 
aktivt då kansliet och ledarna använder dessa för att kommunicera och fakturera. 
 
SportAdmins medlemsapp 
Vi erbjuder alla föräldrar att ladda ned SportAdmins medlemsapp från App store eller 
Google Play för att snabbt kunna ta del av kallelser och utskick från ledarna samt 
kunna kontakta ledarna eller andra föräldrar för t ex samåkning eller planering av 
matlag. 
 

Fortsättning på nästa sida 
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Var samlas grupperna = Samlingsplats 
Är den plats varifrån aktiviteten påbörjas, och den bestäms av ledarna. 
 
Frö, knopp, knytte och mulle: 
Samlingsplatsen är oftast Skrylle eller Måryd. 
Föräldrar skjutsar/samåker till samlingsplatsen. 
 
Strövare och lufsare: 
Samlingsplatsen är varierande platser i och utanför Lunds kommun. 
Inför varje termin väljer ledarna om de alltid/ibland önskar åka kommunal buss 
(normalt från Lund LTH) eller om föräldrar skjutsar/samåker till samlingsplatsen. 
 
Äventyrliga familjen: 
Samlingsplatsen är varierande platser i och utanför Lunds kommun. 
Inför varje termin väljer ledarna om de alltid/ibland önskar åka kommunal buss 
(normalt från Lund LTH) eller om föräldrar skjutsar/samåker till samlingsplatsen. 
 
Jourförälder 
Om någon ledare i gruppen blir sjuk eller får förhinder och övriga ledare behöver 
hjälp, hoppas vi att ni kan ställa upp som jourföräldrar vid detta enstaka tillfälle så att 
barnen kommer ut. 
 
Terminsavgift 
Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning tar ut en terminsavgift för den aktivitet som 
barnet deltar i (Frö är alltid gratis). 
Aktuella terminsavgifter finns på vår hemsida under respektive aktivitet. 
Avgiften betalas terminsvis och ska betalas i sin helhet. 
Faktura skickas via e-post från kansliet i början av varje termin. 
 
Obligatoriskt medlemskap i Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet är en medlemsorganisation och för att delta i vår verksamhet är 
medlemskap för barnet* samt ledarna obligatoriskt. 
* I Äventyrliga familjen är medlemskap obligatoriskt även för de vuxna som deltar. 
Ingen behöver inte vara medlem när anmälan görs, eller medan man köar. 
När du tackat ja till en plats är det dags att lösa medlemskap, dvs innan 
barnet/familjen är med på första träffen så att Friluftsfrämjandets olycksfallsförsäkring 
gäller. Läs mer om vilka förmåner ett rikstäckande medlemskap ger och hur man blir 
medlem på www.friluftsframjandet.se/lund/blimedlem 
 
Personnummer 
Vi behöver barnets fullständiga personnummer (i Äventyrliga Familjen även de vuxna 
deltagarnas personnummer) om ledare behöver kontakta sjukvården, samt för att 
kunna söka bidrag från bl. a Lunds kommun. 
Har barnet (eller vuxen deltagare i Äventyrliga Familjen) skyddad identitet vänligen 
kontakta kansliet lund@friluftsframjandet.se så löser vi det. 
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GDPR (dataskyddsförordningen) 
Genom att anmäla barnet/dig godkänner du att vi använder uppgifterna enligt GDPR. 
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