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LEDARFÖRMÅNER
FRÅN FRILUFTSFRÄMJANDETS RIKSORGANISATION
Gäller samtliga aktiva ledare i hela Sverige
•
•
•

Möjlighet att varje år under v 2 och v 27 delta med familjen på våra omtyckta
Ledarveckor i Idre med kraftigt rabatterat boende och många kostnadsfria aktiviteter
Möjlighet att delta i fortbildningshelgen Utblick i Isaberg under oktober samt april
Alla aktuella erbjudanden hittar här

FRÅN FRILUFTSFRÄMJANDET LUNDS LOKALAVDELNING
Gäller samtliga aktiva ledare i Lunds verksamhet, oavsett om du är medlem i
annan lokalavdelning

Föreningen
•
•
•
•
•
•

Gratis grundutbildning i den gren du är aktiv ledare i
Möjlighet till löpande fortbildningar inom olika områden för att berika dig som ledare
och privatperson, även dessa är normal gratis för dig som aktiv ledare
Ansvarsförsäkring som ledare under de aktiviteter där du är ledare
En jacka eller dylikt som fås när du varit aktiv ledare i minst 1 år
50 % rabatt vid privat hyra av kanot (i mån av plats)
25 % rabatt vid privat hyra av Stockstugan (i mån av plats)
För aktuella priser och bokning kontakta kansliet

Skrylle Restaurang & Café
Mot uppvisande av giltigt ledar-medlemskort:
•
•
•

Kaffe och dagens kaka för 28 kr
Kaffe ingår alltid på maten
15 % rabatt vid cateringbeställning för fler än 10 personer
Boka hos Thomas via info@skryllerestaurang.se eller ring 046-585 02

Skryllegårdens reception
Mot uppvisande av giltigt ledar-medlemskort:
•
•

Gratis entréavgift till dusch och bastu på Skryllegården
10% rabatt på årskort (autogiro) på ACTIC Skryllegården

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
•

Gratis ledarutvecklings-kurs steg 1, steg 2 och steg 3
Information och anmälan via lund@studieframjandet.se
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FÖRVÄNTNINGAR
PÅ DIG SOM LEDARE I FRILUFTSFRÄMJANDET LUND
•
•
•
•
•
•
•

Du gillar att vara ute
Du behöver inte kunna så mycket men är nyfiken och vill gärna lära dig
Du representerar Friluftsfrämjandet Lund på ett trevligt sätt och står för våra
värderingar och typ av verksamhet vi bedriver
Du är medlem i Friluftsfrämjandet (enskild medlem eller via familjemedlemskap)
Du som ledare för en grupp där det finns minderåriga barn lämnar in ett begränsat
utdrag ur belastningsregistret innan du är med gruppen ut
Du vill, i mån av tid, gå utbildning(ar), främst grundutbildning
Du medverkar på en Upptaktsträff per termin

Stort tack för att du ger av din tid och ställer upp som ledare
Har du några funderingar så är du varmt välkommen att kontakta vårt kansli, våra grenledare
eller oss i styrelsen.
Våra kontaktuppgifter hittar du på hemsidan
Styrelsen för Friluftsfrämjandet Lund

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA!
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