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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Redan 1892 såg Friluftsfrämjandet att man kunde använda friluftsliv som lösning till några av de utmaningar
som samhälle stod inför då. Idag, drygt 125 år senare, ser utmaningarna lite annorlunda ut, men lösningen
består. Vi behöver fortfarande verka för en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom
verka för folkhälsa och livsglädje.
Som lokalavdelning är det vi som bidrar till att leverera lösningen på denna samhällsutmaning. Det är vi som ser
till att stora och små kommer ut i naturen och får röra på sig tillsammans. För det är ju inte bara motionen och
den friska luften vi bidrar med. Just ”tillsammans” är ju något som är lite nedtonat i samhällsdebatten, men ack
så viktigt för att vi ska må bra och vara friska. Genom att göra friluftsliv tillsammans, gör vi en viktig insats inte
bara för oss själva, utan för alla som vi delar det med, och alla som blir inspirerande att ta steget själva.
I Malmö Lokalavdelning så har vi tillsammans skapat drygt 76.000 timmar i skogen, på sjöar och åar, på isar och
stigar. Vi har gjort skillnad för ett stort antal nyanlända i vår region som fått se och delta i vad föreningsliv kan
ge. Våra TVM-ungdomar stod som arrangörer för årets Rix/Jubileumsting med en fantastisk uppslutning och
lyckat arrangemang. Vi har från att under ett antal år haft det tufft ekonomiskt men nu landat rätt och känner
oss trygga i vår ekonomi och framförallt i våra nya stödsystem. Vi har en ekonomi där vi nu gör olika satsningar
för att utveckla våra ledare och kunna rekrytera nya ledare. Vi är på olika sätt med och bidrar till
Friluftsfrämjandets utveckling både lokalt, regionalt och på riksnivå. Vi provar nya sätt att göra det enklare för
nya ledare att starta upp nya grupper. Vi satsar mycket på att vidareutbilda våra ledare och funktionärer så att
alla i vår verksamhet skall vara trygga. Vi har ledare som engagerar sig lite extra och med mycket lyckat resultat
sökt bidrag för utrustning. Vintersäsongen 2018/2019 så byggs en av ishallarna i Malmö om vilket påverkar vårt
tidigare samarbete med Malmö Redhawks i vår gemensamma skridskoskola. Vi har i samband med detta
tillsammans med MR beslutat att låta samarbetet vila de kommande säsongerna. Vår lokalavdelning fortsätter
att, sakta men säkert, växa vilket vi tolkar som att vi arbetar med rätt saker. En av våra stora utmaningar ligger i
att engagera ledare till alla de som står i kö till våra olika verksamheter.
Så genom att vara medlem och deltagare, att vara ledare och skapa aktiviteter, att vara förtroendevald och
driva vår lokalavdelning, att som anställd stödja och driva vår lokalavdelning, genom allt vårt engagemang
bidrar vi tillsammans till ett bättre Malmö och ett bättre Sverige.
Tack för ditt bidrag!
Mats Sihvonen, Ordförande Friluftsfrämjandet Malmö Lokalavdelning
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 101 000 medlemmar och 7000
ideella ledare, varav 2193 medlemmar och ca 220 ledare är medlemmar i Malmö lokalavdelning. Vårt fokus
sedan starten år 1892 är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för
alla.
Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan inom Friluftsfrämjandet,
men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör
kärnan i vår verksamhet.
I Malmö lokalavdelning ligger huvudfokus på vår barn och ungdomsverksamhet med alla grupper i Öppna
skogsgläntan, Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare och Frilufsare, TVM och vår skridskoskola.
Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet skapat och genomfört 76 000 friluftstimmar.
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UTVÄRDERING AV 2018 ÅRS MÅL
Öppna skogsgläntan
Gruppen har träffats åtta gånger på samma plats varje vecka i Slottsparken. Där de har sjungit och läst ramsor
tillsammans med handdockor.
Skogsknopp
Grupperna har träffats sju gånger under terminen och har varit ute 1.5 timme varje gång. Verksamheten har
bedrivits i Pildammsparken.
Skogsknytte
Grupperna har träfats sju gånger under terminen och varit ute i 1-2 timmar. Grupperna har varit i Hammars
park, Törringelund, Käglinge rekreationsområde, Klagshamn, Pildammsparken och Kanalskogen i Höllviken.
Verksamheten bedrevs på lördagar eller söndagar.
Skogsmulle
Grupperna har träffats sju gånger under terminen och varit ute i 3-4 timmar. Av de sju gångerna har fem varit
ute i Torup. Grupperna har bussats ut till skogen från Bellevuegård. Grupperna från Oxie har träffas i
Törringelund och Vellinge/Ljungen i Kanalskogen eller på heden. De andra två gångerna har grupperna själv
tagit sig till stranden eller parken. Verksamheten bedrevs på lördag eller söndag.
Strövare/Lufsare/Äventyrliga familjen
Vi har genomfört våra grupper och deras gånger enligt planen.
Det har varit 2-4 ledare ut i alla grupper vid varje tillfälle
Tvm
Invigningen blev ett mycket bättre planerat arrangemang jämfört med 2017.
Arbetet i TVM:s arbetsgrupp har fungerat, dock har inte höstens verksamhet fungerat som tänkt
Ett mycket bra Riksting som var välplanerat med bra uppslutning har genomförts.
Skridskoskola
Vi har fått behålla våra istider för vår egen verksamhet, dock avslutat samarbetet med Malmö Redhawks under
det gångna året. Vi har varit på möte hos Fritidsförvaltningen och möttes av positiv respons och det ledde till
att vi fick behålla våra istider i Limhamn och Kirseberg.
Kanot
Vi har haft fler fullbokade helger än tidigare år och ökat antalet kanotdagar.
Alla planerade paddlingar under 2018 genomfördes med undantag för Strömpaddlingskurs för tvm.
MTB
Några MTB träffar genomfördes för vuxna under våren, dock blev hela hösten inställd pga. skada.
Vi lyckades inte starta någon tjejgrupp då de tilltänkta ledarna drog sig tillbaka
Vandring
Vi har erbjudit aktiviteter via turprogrammet både höst och vår.
Äventyrliga vuxna
Vi har fortsatt med den grupp vi startade upp 2017, dock har vi inte lycktas starta upp ytterligare en grupp
under 2018.
Vi har inte provat att värva ledare till vuxenverksamhet via Facebook liknande som Lund gjort tidigare år.
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Materialgruppen
Vi har bibehållit materialtillgången för verksamhetsgrupperna, och löpande underhåll har utförts.
Vi har informerat ledarna i samband med upptaktsträffar och workshops att hjälpas åt att vårda allt material.
Tyvärr har inget specifikt arbete gjorts för att jobba med gruppens entusiasm och lust och vi har endast värvat
ytterligare en person ytterligare till materialgruppen, men målet var 2.
Marknadsföring
Vi har ökat antalet följare på Facebook med ca 18 %, målet var 25%.
Vi har ökat antalet följare på Instagram under året.
Vi har blivit bättre på att synliggöra alla våra grenar i sociala medier men vi kan göra ännu mer.

BARN/UNGDOM

FRILUFTSÄVENTYR

Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och skogens värld,
vår verksamhet för barn 0–6 år dvs. Öppna skogsgläntan, Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle, samt
Vildmarksäventyr för barn 7–14 år dvs. Strövare, Frilufsare och Äventyrliga familjen.
Friluftsfrämjandet har ca 34 000 barnmedlemmar upp till 12 år varav 1156 barn finns i vår lokalavdelning.
Friluftsfrämjandet har en viktig uppgift att erbjuda barn- och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Genom att
hjälpa unga att upptäcka glädjen av att vistas i naturen kan vi skapa ett starkt förhållande till natur och
friluftsliv. Vi ser också att våra aktiviteter är en viktig inkörsport till ett livslångt medlemskap och engagemang
för naturen och friluftslivet. Vi möter barn och ungdomar både på fritiden, i fritidsverksamhet och i
skolan/förskolan.
Under 2018 har våra viktigaste aktiviteter för barn och ungdomar varit Öppna skogsgläntan, Skogsknopp,
Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare, Frilufsare, Äventyrliga familjen, TVM och vår skridskoskola.

Utveckling antal deltagare gröna verksamheten
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UNG/TVM
Det finns över 15 000 ungdomsmedlemmar i Friluftsfrämjandet (13–25 år). Ungdomsperspektivet behövs
förstärkas inom Friluftsfrämjandet. Idag är TVM en viktig gren för våra ungdomar inom Friluftsfrämjandet. Men
vi strävar efter fler grenar och fler aktiviteter. I vår Lokalavdelning har vi 216 (174) ungdomsmedlemmar.
Under 2018 har våra viktigaste aktiviteter för unga varit alla aktiviteter som våra TVM:are anordnar såsom
vandringar, paddlingar, glöggvandring, stort deltagande i olika ting, och inte minst den populära tvminvigningen. Som sammanhållande länk för vår TVMverksamhet har vi en Arbetsgrupp (AG) med endast
ungdomar som planerar och genomför verksamheten. Under 2018 var Malmö lokalavdelnings ungdomar
ansvariga för Rixtinget som genomfördes i Snogeholms strövområde och lockade ca 300 deltagare.
Totalt har vår lokalavdelnings ung-verksamhet skapat ca 11753 (7200) friluftstimmar.

TURPROGRAMMET/VANDRING/FAMILJEAKTIVITETER
Vi har under året ordnat bl.a. studiebesök på Marint kunskapscenter på Ribersborg, besök på fågelstationen i
Falsterbo, vandring på Måkläppen och vandring i Skrylle längs myrspåret på 3.5 km
Totalt har vår lokalavdelnings vandringsverksamhet skapat 168 (200-300) aktivitetstimmar.

MTB
MTB är en aktivitet som vi i Malmö lokalavdelning haft sen 2017 för vuxna. Allemansrätten ger möjlighet att
cykla på stigar, men på fler och fler platser inskränks möjligheten att cykla genom lokala ordningsföreskrifter
eller reservatsregler.
Totalt har vår lokalavdelnings MTB-verksamhet skapat ca 24 (56) aktivitetstimmar med MTB.

KANADENSARE

ÖPPEN KANOT

Kanadensare/öppen kanot har en lång tradition i Friluftsfrämjandet och friluftslivet i Sverige. I vår
Lokalavdelning används våra kanoter mycket av våra strövar och lufsargrupper och även av våra TVM:are.
Utöver det har vi även ordnat, Nationaldagspaddling i Malmö kanal med över 40 deltagare, mycket populär
Prova på paddling i samband med mulleloppet, Familjepaddling, hyrt ut våra kanoter till regionens kanotkurser.
Vi har köpt in och bytt sitsar i 3 kanoter, köpt in 30 nya räddningsvästar för barn och en ny slangvagn för att
underlätta tvätt av kanoterna när det varit ute på äventyr.
Totalt har vår lokalavdelnings kanadensarverksamhet skapat 310 kanotdagar.
Kanotdagar
År

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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4

0
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ÄVENTYRLIGA VUXNA
Vi har fortsatt med den grupp vi startade upp 2017, dock har vi inte lycktas starta upp ytterligare en grupp
under 2018.
Antalet deltagare har inte ökat och därmed har vi inte provat att värva nya ledare till gruppen.

MATERIALGRUPPEN
Vi har hållit en bra materialtillgång för grupperna i vår verksamhet, och löpande underhåll har utförts. Under
2018 ersattes alla brännare till stormkök till gasdrivna brännare. Ny utrustning har kunnat köpas in genom de
bidrag vi sökt till olika projekt som genomförts. Detta kommer sedan många grupper till del i den ordinarie
verksamheten.
Vi har informerat ledarna i samband med upptaktsträffar och workshops att hjälpas åt att vårda vårt
gemensamma material. Nyrekryteringen till gruppen har varit trög. Under 2018 värvades en ny deltagare.

LOVVERKSAMHET KUL I MALMÖ
I samarbete med Fritidsförvaltningen har vi genomfört lovverksamhet både på Sportlov och Sommarlov i
Folkets park. Genom bidrag från Fritidsförvaltningen ges vi möjlighet att anställa ungdomar som håller i
verksamheten. På sportlovet hade vi skridskokul på isbanan i Folkets park. Under sommarlovet hade vi 5
veckors uteverksamhet i Folkets park. Dessa verksamheter har varit mycket välbesökta, vissa dagar över 100
barn per dag. Detta är ett bra sätt för oss att synas ute i Malmö och sprida information kring vår verksamhet.

FJÄLL
Friluftsfrämjandets fjällverksamhet är som störst under sommaren med fjällvandringar. På grund av förändrade
krav från omvärlden har Friluftsfrämjandet under 2017 övergått till en anpassning efter Fjällsäkerhetsrådets
grundläggande norm för fjälledare. I vår Lokalavdelning har vi under 2018 haft två lufsargrupper som åkt till
fjällen.
Totalt har vår lokalavdelnings fjäll-verksamhet skapat 2383 (2304) aktivitetstimmar.

MULLELOPPET
Mulleloppet genomfördes första lördagen i september enligt tradition och även i år var vi i Slottsparken. Antal
springande barn var 380 (530). Under dagen fanns förutom själva loppet möjlighet att pyssla, paddla kanot,
tillverksa paracordarmband, klättra i hinderbanan, sjunga och gympa med musikerna Sjörövarmange och Katta
pirat. Det såldes många korvar med bröd, en hel del kanelbullar, hembakta chokladmuffins, festis och
vattenflaskor. En väldigt lyckad dag. Sponsorer/utställare detta år var HSB, Aktivus, Thule, Pågens, Sisacosi,
Friluftsvaror och Tellusflaggor. JH-Frukt gav oss bananer till alla springande barn.

CAMP GLÖD
Under året har vi börjat planera för ett nytt storläger i maj 2019. Vi har haft några träffar i arrangörsgruppen
för planering under hösten. Information har satts samman och en sida på vår hemsida är skapad för att sprida
information kring kommande läger.

9

MENINGSFYLLD VÄNTAN
Verksamheten bedrivs på ett boende i Burlöv där det finns familjer som väntar på eget boende. Vi vill visa
barnen vad naturen bjuder på och vad friluftsfrämjandet står för och lära barnen hur vi hanterar naturen. Det
ska vara kul och kravlöst för de boende. Vi har träffats ca 2 timmar per tillfälle.
Vi har promenerat ut i Alnarp där har vi gjort olika saker. Dels har vi pratat om träd, naturen, hängt upp
hängmatta, byggt vindskydd med tarp, byggt fågelholkar, pratat om fåglar, pratat om allemansrätten.
Vi var på utflykt och åkt skridskor. Vi har använt stormkök och pysslat.
Detta projekt påbörjades hösten 2017 på initiativ av Katti Virc och har fortsatt under hela 2018.

FOLKETS PARK SKRIDSKOLEK
Under början av året och i slutet av året har vi haft skridskolek i Folkets park en gång per vecka på söndagar
mellan kl. 10-12. Alla som vill åka skridskor har varit välkomna och det har varit välbesökta aktiviteter varje
vecka. Att synas i Folkets park har bidragit till många nya medlemmar och detta ger också en slant till vår
verksamhet.

VÅRA LEDARE
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Friluftsfrämjandet flera hundra
ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga jobb som de gör, ger dem möjlighet att utvecklas och
uppmuntra dem att stanna i organisationen.
Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 2017. Vi har därmed en
mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller etnisk och kulturell mångfald, samt att alltför få barn
fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi vill underlätta nyrekrytering av både ledare, kursledare och
förtroendevalda.
Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av ledare och förtroendevalda,
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genom kvalitativa utbildningar inom ramen för våra utbildningsplaner. Utbildningarna genomförs av våra
kursledare med ledning och stöd av samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på nationell och
regional nivå.
Vi har under året genomfört upptaktsträffar för ledare och i samband med dem erbjudit genom gång av
SportAdmin då vi under året har börjat göra all närvarorapportering via SportAdmin som i sin tur är hopkopplat
med kommunens närvarorapporteringssystem APN (Aktivitetskort på nätet)
Alla ledare som gått grundutbildning får ledarkläder i form av t-shirt och fleecejacka.
Vi har under 2018 engagerat 275 personer i olika ledarroller och har grundutbildat ca 30 (30) nya ledare.
Många ledare har också deltagit i fortbildningar som erbjudits under året, såsom Första hjälpen, Lekfull
orientering, Konflikthanteringskurs, Påbyggnadsutbildning Vildmarksäventyr m.m. Vi har också ordnat en
ledarkväll med olika workshops vid ladan såsom torkad mat, autism, friluftsteknik m.m. på programmet.
Under 2018 hade vi två prova på tillfällen på våren och en på hösten, 13+11 deltagare. Av dessa är 10st ledare
nu och några till fortsatt intresserade men ännu inte i ngn grupp av olika anledningar.
På Prova på bjuder vi in föräldrar med barn som står i vår kö för knopp-mulle. Vi visar hur en träff kan gå till
med barngruppen. Upplägg, sång och lek och en aktivitet. Föräldrarna får chans att ställa frågor.
Vi hade även två introkvällar på hösten, vilket var ett nytt initiativ, för att fortare få igång nya ledare i
grupperna och även starta helt nya grupper då man ibland har svårt att hinna med Grundkurserna första året
man är ledare.
På intron pratar vi om Värdegrunderna, att vara ledare i friluftsfrämjandet, säkerhet och utrustning och
deltagarna får med sig tips och idéer. Vi går även igenom SportAdmin och valda delar på hemsidan.
Uppslutningen har varit bra, sammanlagt 16 deltagare. Vi har även haft med ledare som varit med några
terminer men ännu inte deltagit på ngn Grundutbildning och ledare som tillkommit på vägen men inte först
varit med på Prova på.

Antal ledare 2018
Öppna Skogsgläntan
Skogsknopp
Skogsknytte
Skogsmulle
Strövare
Frilufsare
Äventyrliga familjen
Barnskridskor
Skogsmulle i förskolan
Vandring
MTB
Äventyrliga vuxna
Totalt antal individer

Vt 18 (vt 17)
2 (5)
3(0)
32 (26)
32(38)
48 (52)
44 (44)
7 (0)
25 (16)
18 (22)
1
1 (1)
2 (0)
247 (225)

Ht 18 (ht 17)
2 (3)
7 (3)
26 (27)
38 (31)
71 (53)
31 (52)
7 (6)
26 (22)
20 (18)
1(1)
1 (3)
2 (3)
250 (241)

Totalt antal individer
3 (7)
8 (3)
39 (37)
53 (48)
75 (68)
44 (57)
8 (6)
43 (31)
20 (26)
1 (1)
1 (3)
2 (3)
297 (275)
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VÅRA MEDLEMMAR
För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. Friluftsfrämjandet
arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, men framförallt att få befintliga
medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med
både äventyr, kunskap och inspiration över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter
levererade av Sveriges mest eftertraktade ledare.
Friluftsfrämjandet i hela landet har vänt medlemsutvecklingstrenden till tillväxt de senaste åren. Tillväxten är
en spegling av den intensiva utvecklingsfas som organisationen är inne i. Vi i Malmö lokalavdelning passerade
under 2018 2000 medlemmar.
Medlemsantal
180930
(170930)
Barn

Totalt

Enskilt
medlemsskap

Familjemedlemsskap

Gruppmedlemsskap

Hedersmedlem

1156 (1046)

596 (556)

402 (409)

158 (81)

Ungdom 13-25

216 (174)

98 (84)

115 (90)

3 (0)

Vuxen 26+

821 (723)

171 (155)

609 (530)

39 (36)

2 (2)

2193 (1943)

865 (795)

1126 (1029)

200 (117)

2 (2)
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KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN
För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning
vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Det gör vi genom att arbeta i
enlighet med vår varumärkesplattform – Blå boken, vår grafiska manual, vår uppförandekod och
Friluftsfrämjandet.se – vårt gemensamma fönster mot samhället. Vi kommunicerar i följande kanaler:
Vår egen hemsida www.friluftsframjandet.se/malmo
Facebooksida: Friluftsfrämjandet Malmö
Instagram friluftsframjandetmalmo och tvmmalmo
Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för stimulans av
miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering och
verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrätten är en
förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. Den är också avgörande
när det gäller allas tillgänglighet till naturen.
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DEMOKRATI OCH ORGANISATION
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska principer. Vår
organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. Som enskild medlem kan man
vara med och påverka i både mikro- och makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.
Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med organisationens
stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument och andra styrdokument. Vår
lokalavdelning leds av styrelsen för Malmö lokalavdelning.
Vi har under 2018 haft 8 ledamöter i styrelsen utöver ordförande och 1 suppleanter varav 1 är ung
representant. Under året har vi genomfört 11 (10) styrelsemöten varav två möten varit heldagsmöten, 1 direkt
efter årsmötet som kickoff för nya styrelsen och 1 i december för att planera för kommande år.
Årsmötet var den 1 mars och 30 (23) personer som besökte årsmötet
STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR
Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålsparagrafen uppfylls
långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.
STYRELSEN
Ordförande

Mats Sihvonen

Ekonomi

Cecilia Mårtensson (ledamot)

Sekreterare

Ambulerande

Ledamot

Nils Gustafsson, Alf Holmqvist, Mathilda Pehrsson, Malin Åkesson, Ingrid
Sommarin, Jonas van Riemsdijk, Marcus Ekberg

Suppleant

Annette Abrahamsson

Valberedning

Anders Andersson, Monica Nilebrant, Ronnie Holmqvist

Revisorer

Jenny Gränse, Anna Volkova

Kontaktinformation till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på: (exempel)
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/malmo/styrelsen/styrelse/
ANSTÄLLDA
Personal

Åsa Sandberg 100%
Marie Lindahl 25%
Emma Jonnergård (fram till 1/8) 25%
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ANDRA ARBETSGRUPPER OCH VIKTIGA FUNKTIONER
Befattning

Namn

Tvm:s AG

Sofie Larsson, Mathilda Pehrsson, Nellie Mårtensson Lindahl, Simon Warhed,
Mathilda Pehrsson, Matilda Pårup, Simon Haglund, Michele Bersaglia

Materialgrupp

Torbjörn Ängqvist, Lars-Gunnar Larsson, Mats Sihvonen, Cecilia Mårtensson,
Alf Holmqvist, Peter Frid, Peter Jönsson, Roberto Ortiz, Janne Andersson,
Marie Wilhelmsson, Marie Lindahl,

Fjälledare

Certifierade: Peter Jönsson, Marco Kraus
Under validering/utbildning: Torbjörn Ängquist, Rebecka Thunell, Johan
Andersson, Johan Hansson, Björn Mattsson

Kursledare på Regionsnivå

Barn: Marie Lindahl, Mats Sihvonen, Karolina Perngården, Åsa Sandberg,
Marie Wilhelmsson, Ingrid Sommarin, Katarina Mattsson, Victor Steffner
Ung: Anna Mattsson
Kanadensare: Torbjörn Ängqvist, Lars-Gunnar Larsson
Kajak: Emil Persson, Peter Frid, Emma Ising
Låglandsvandring: Peter Jönsson

Representanter i
samordningsgrupper

Åsa Sandberg, Marie Wilhelmsson – samordningsgrupp barn

Representanter i
Regionstyrelsen

Anders Gerward, Marie Wilhelmsson, Anna Mattsson

Torbjörn Ängquist – samordningsgrupp kanadensare

BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS
Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad gäller ekonomiskt stöd samt
samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och kompetensutbyte. Våra viktigaste
samarbetspartners är: Fritidsförvaltningen, Folkets park i Malmö, Ullmax, Friluftsvaror, Studiefrämjandet,
Aktivus och Tellusflaggor.

