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FRILUFTSFRÄMJANDET 

Friluftsfrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom 

friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med fler än 100 000 

medlemmar och 7000 ledare är vi Sveriges största friluftsorganisation. 

På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla åldrar – skapar våra ledare 

roliga, trygga och lärorika äventyr. För alla. 

Friluftsfrämjandet är pionjärer inom friluftsliv, friluftsanläggningar och utomhuspedagogik. 

Sedan 1892 har vi värnat friluftslivet och Allemansrätten – unika förmåner som också innebär 

ett stort ansvar. I stort och smått – tillsammans med oss lär sig barn och vuxna att uppskatta 

och uppleva naturen. 

Friluftsfrämjandet Lund har ca 2 000 aktiva medlemmar fördelat på ca 60 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 och ungdomar möjlighet att vistas ute i 

naturen med utbildade, ideella ledare. Aktiviteter planeras med hänsyn till barnens ålder och 

förmåga, så att de hela tiden får chans att utvecklas. Förutom aktiviteter utomhus runt Lund 

ordnar vi barnskridskoskola, sommarläger, vandringsresor i svenska och norska fjällen samt 

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

intresset för och möjligheten till ett rikt friluftsliv. 

VERKSAMHETSPLAN 

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 

2020, samt följa upp våra mer långsiktiga mål.  

Vad lokalavdelningen ska göra utgår från stadgarna (§9.3.2.);  

• Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. 

verksamhetsutvecklare och regionen 

• Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar 

• Rekrytera och säkerställa att nya ledare grundutbildas och att befintliga ledare 

fortbildas 

• Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar 

• Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudanden 

lokalt 

• Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens 

informationskanaler 

• Rapportera verksamhetsstatistik enligt anvisningar av Riks 

• Årligen före mars månads utgång sända in Verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning samt årsmötesprotokoll till riksorganisationens kontor 

• Administrera information om verksamhet och verka för att medlemmar är aktiva på 

www.friluftsframjandet.se 

På årsmötet diskuteras och antas även en budgetplan för verksamhetsåret. Budgetplanen 

prioriterar och sammanfattar lokalavdelningens intäkter och utgifter under verksamhetsåret. 
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SYFTE OCH BAKGRUND TILL VERKSAMHETSPLANEN 

Verksamhetsplanen för Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning syftar till att beskriva och 

tydliggöra grunden till vår föreningsverksamhet och vilka områden vi valt att fokusera på under 

verksamhetsåret 2020. Under året ska en helgträff genomföras där huvudstyrelsen 

tillsammans med sektionsmedlemmarna bl.a. diskuterar hur målen ska uppnås.  

Våra primära satsningar 2020 är ledarutveckling inom föreningens ideella områden och 

kommunikation. 

UPPFÖLJNING 

För att stödja genomförande och uppföljning av uppsatta mål ska huvudstyrelsen och 

respektive verksamhetssektioner specificera delmål under året och kontinuerligt följa upp 

delmålen. Två gånger per år ska det utvärderas hur väl verksamhetsplanen uppfylls värderas. 

På årsmötet ska uppföljning av nuvarande plan samt en kommande verksamhetsplan redovisas 

och godkännas. 

INLEDNING 

Friluftsfrämjandets övergripande mål är ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen 

genom roliga, trygga och lärorika friluftsäventyr. I 127 har Friluftsfrämjandet arbetat för detta 

mål. Detta är vårt stolta bidrag till ett bättre Sverige.    

Vårt engagemang möter några av vår tids främst samhällsutmaningar. Vi möter dessa 

utmaningar genom vår ideella kraft. Vi inspirerar, leder och stöttar varandra. Vår verksamhet 

bedrivs på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt. För alla. 

Vi uppnår och vidareutvecklar vårt övergripande mål genom att rekrytera och utbilda fler 

ledare, arrangera fler aktiviteter och öka antalet medlemmar. 
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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 är oförenligt 

med Friluftsfrämjandet Lunds grundvärderingar. 

MÅL 2020 

• Alla medlemmar skall känna sig trygga på våra aktiviteter och välkomna i föreningen. 

• Alla verksamheter skall arbete förebyggande för att motverka trakasserier av  

alla dess slag 

• Öka nyttjandet av kollektivtrafik till och från våra möten och aktiviteter. 

Åtgärder: 

• Upprätta riktlinjer och policydokument (i de fall detta saknas) som stöd i arbetet för 

hur vi skall hantera och motverka trakasserier. 

• Informera och följa upp resepolicydokument. 

VERKSAMHET 2020 

ÖVERGRIPANDE 

Följande är övergripande mål för LA Lund. 

LÅNGSIKTIGT MÅL 

Utveckla vårt verksamhetsutbud och bibehålla/öka verksamhetens kvalitet och därigenom öka 

antalet medlemmar. Genom aktiviteter för ledare och medlemmar främja ”vi känslan” och 

tillhörigheten till föreningen. 

MÅL 2020 

• 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. 

• Öka huvudstyrelsens närvaro i sektionerna. 

Åtgärder: 

• Ta fram och följa upp sektionernas verksamhetsbeskrivningar 

• Huvudstyrelsen skall närvara på vissa av sektionernas möte enligt ett förutbestämt 

schema.  

• Säkerställa att alla sektioner har både grenledare och biträdandegrenledare. 

• Definiera respektive ansvar och förväntningarna som finns på Funktionärsgrupperna.  
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VÅRA LEDARE 

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2020 kommer vi 

att fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på 

kommunikation, stöd, utbildning och ledarvård. 

LÅNGSIKTIGT MÅL 

Att föreningen behåller nuvarande ideella ledare och kursledare, och samtidigt utökar antalet 

ledare och kursledare för att få möjlighet att utvidga vår verksamhet. Tillse att våra ledare 

genomgår åtminstone grundutbildning inom sin verksamhetsgren.  

MÅL 2020 

• Öka antalet ledare som är utbildade i fjäll, skidor och kanot. 

• Fortsätta att öka grundkunskapen i friluftsliv för våra ledare. 

• Visa uppskattning för våra ledare. 

• Genom aktiviteter för ledare främja ”vi känslan” och tillhörigheten till föreningen. 

Åtgärder: 

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

genom steg 2 och sjukvård och därmed bli certifierade fjälledare. 

• Fortbilda befintliga skidledare och hitta nya som vill engagera sig i läger till Åre och 

Idre samt gå introutbildningen. 

• Genomföra minst en, men gärna två ledarträffar under året. 

• Stödja, stimulera och vidareutveckla samtliga ledare genom att erbjuda fortbildningar 

med fokus på säkerhet, teknik och inspiration. 

• Erbjuda egen fortbildning i kanotsäkerhet och paddelteknik. 

 

KOMMUNIKATION 

LÅNGSIKTIGT MÅL 

Att få en effektivare och mer öppen kommunikation internt mellan styrelsen och 

medlemmarna. Att marknadsföra och positionera Friluftsfrämjandet Lund och vårt varumärke 

till allmänheten och viktiga intressenter. 

MÅL 2020 

• Öka den lokala kännedomen om Friluftsfrämjandet Lund och vår verksamhet. 

• Öka föreningens närvaro i sociala medier. 

Åtgärder: 

• Vidareutveckla och utvärdera föreningens hemsida och publika Facebooksida. 

• Utse redaktör för föreningens hemsida och publika Facebooksida. 

• Uppdatera föreningens tryckta information och marknadsföringsmaterial. 

• Delta i evenemang där vi kan göra PR för Friluftsfrämjandet Lund, exempelvis Skrylle 

kommer till stan. 
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SKRYLLEGÅRDEN 

LÅNGSIKTIGT MÅL 

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. 

MÅL 2020 

• Friluftsfrämjandets intressen ska synliggöras och beaktas vid Skryllegårdens 

utveckling.   

• I samarbete med Lunds kommun arbeta för fortsatta tillgänglighetsanpassningar i 

Skrylleområdet.  

• Friluftsfrämjandet och Friluftsfrämjandet Lunds verksamhet ska synas i Skrylle genom 

aktiviteter för allmänheten. 

Åtgärder: 

• Ta en aktiv roll i förverkligandet av Skryllegårdens utveckling enligt den av Lunds 

kommun antagna planen. Delta vid projektmöten och hålla kontinuerlig kontakt med 

berörda tjänstemän. 

• I samarbete med Lunds kommun ansöka om medel för tillgänglighetsanpassningar i 

Skrylleområdet. I första hand fler bänkar längs motionsspåren samt anpassa grillplats 

9 (beläggning samt nytt vindskydd) för personer med rörelsenedsättning. 

• Genomföra minst två aktiviteter tillsammans med naturum där Friluftsfrämjandet Lund 

synliggörs och som visar den verksamhet vi bedriver. 

• Sprida information om Friluftsfrämjandets Lunds verksamhet genom foldrar och anslag 

på Skryllegården. 

 

EKONOMI 

LÅNGSIKTIGT MÅL 

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

långsiktigt. 

MÅL 2020 

• Slutfakturera fjällresorna fortare efter hemkomsten än vad tidigare gjorts. 

• Säkerställa underhållet av Stockstugan. 

Åtgärder: 

• Upprätta en underhålls- och investeringsplan för Stockstugan. 
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• Sätta tydligare krav på fjällsektionen gällande fjällresornas fakturering, alternativt 

stötta med annan hjälp ifall det behövs för att nå målet. 

DEMOKRATI  

ÖVERGRIPANDE PLANERING OCH MÖTEN 

Följande grupper/forum finns för styrning och planering i Friluftsfrämjandet Lund. 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet hålls den 12 mars 2020 på KG. 

Årsmötet är en del av att säkerställa den demokratiska processen. Här utses styrelse, 

revisorer, valberedning och ombud till Regionstämman.  

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen träffas 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 

eller KG. 

Kontaktdetaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på: 

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

BARNSEKTIONEN 

Ansvarar för: Familj, Frö, Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare samt Mulle-figurer. 

Barnsektionen träffas en gång i månaden under året med uppehåll under sommaren  

UNGDOMSEKTIONEN 

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.  

SKIDSEKTIONEN 

Ansvarar för att organisera två skidläger under året, Åre- och Idrelägret. 

SKRIDSKOSEKTIONEN 

Ansvarar för att genomföra skridskoskola under året. 

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

Ansvarar för att bedriva föreningens studentverksamhet. 

FJÄLLSEKTIONEN 

Ansvarar för att organisera två fjällresor under sommaren.  

ÄVENTYRLIGA VUXNA 

Ansvarar för att bedriva och främja friluftsliv för vuxna. 

FUNKTIONÄRSGRUPPER 

Arbetsgrupper med specifika uppdrag i föreningen. 

• Camp Eld 

• IT Kommunikation 

• Kanot 

• KG 

• Material 

• MTB spårunderhåll 

• Sponsorer och Fonder 

• Stockstugan 

• Utbildning 

 

 

Vi ser fram emot ett äventyrligt 2020 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet! 


