tt

VERKSAMHETSPLAN 2019

1

VERKSAMHETSPLANEN OCH BUDGET
Verksamhetsplanen utgör basen för den operativa verksamheten för Friluftsfrämjandet i Malmö, och
beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2019, samt leder mot
vår vision i enlighet med strategi 2022. Vår verksamhetsplan är en del av hela Friluftsfrämjandets
planering för 2019 och mot våra gemensamma mål för 2022.
I tillägg till verksamhetsplanen finns en budget som är en ekonomisk beskrivning av verksamheten.
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INLEDNING
VÅRT BIDRAG TILL ETT BÄTTRE SVERIGE
–
–
–
–
–

Vi utgår från några av vår tids största samhällsutmaningar.
Vi möter genom vår ideella kraft som finns i hela Sverige.
Vi inspirerar, leder och stöttar varandra mot ett hållbart friluftsliv för alla
Verksamheten bedrivs främst i våra lokalavdelningar.
Vi verkar mot gemensamma mål (fler ledare, fler aktiviteter, fler medlemmar) vilket leder till
folkhälsa och livsglädje.

Det är så Friluftsfrämjandet bidrar till ett bättre Sverige.
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FRILUFTSFRÄMJANDETS STRATEGI 2022
Friluftsfrämjandet strävar efter att bidra till folkhälsa och livsglädje för alla och på så sätt vill vi vara
med och bidra till ett bättre Sverige. Vi är en ideell organisation som verkar främst genom ledarledda
aktiviteter inom friluftsliv. Vi välkomnar också det spontana friluftslivet och vill vara en källa för
inspiration, nätverk, kunskap och möjligheter för friluftsliv i alla former.
Vid Riksstämman 2018 beslutades ett nytt Strategidokument (Strategi 2022:
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-beslutriksstamma/strategi-2022.pdf)
Denna strategi kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål: http://www.globalamalen.se och till de
friluftspolitiska målen: http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen och sammanfattas så här:

FRILUFTSFRÄMJANDETS NATIONELLA MÅL 2022
ANTAL LEDARE

ANTAL AKTIVITETSTIMM AR

ANTAL MEDLEMMAR

Fler ledare kan leda fler
deltagare och fler aktiviteter

Fler aktivitetstimmar leder till
folkhälsa

Fler medlemmar leder till
folkhälsa och livsglädje, samt
ger oss en starkare röst

11 000 ledarkompetenser

12,5 miljoner aktivitetstimmar
125 000 medlemmar

Som stöd till de övergripande målen finns också mål för Varumärkeskännedom, Attraktivitet,
Insamlade medel, samt Omsättning.
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FRILUFTSFRÄMJANDETS VERKSAMHETSFOKUS 2019
Våra verksamhetsfokus är områden som vi ser att vi behöver lägga extra kraft på under
verksamhetsåret. När hela Friluftsfrämjandet fokuserar på samma fokusområden skapar vi
tillsammans en större kraft för förbättring, en större kraft för att nå fler som kan få uppleva friluftslivet
positiva effekter. Våra verksamhetsfokus för 2019:
•

Fokusera på att öka och förenkla användandet av Äventyrshanteraren genom
hela organisationen

•

Stärka förutsättningarna för våra Ledare och vår ledartillväxt, genom Friluftsakademin, kursledare,
ledarrekrytering, ledarvård, projekt mm

•

Utveckla vårt arbete med Tillgänglig friluftsmiljö, genom att öka kunskap och
kommunikation kring Allemansrätten

•

Genomlysa våra Verksamhetsgrenar, med fokus på efterfrågade aktiviteter och tillgänglighet
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VERKSAMHET 2019
Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under det kommande året (sammandrag)
 Camp glöd:
 Mulleloppet
 Tillväxten i Knyttegrupperna

VÅRA VERKSAMHETER
ÖPPNA SKOGSGLÄNTAN 0-1,5 ÅR
Våra viktigaste mål för verksamheten Öppna skogsgläntan för 2019 är:
 Starta upp en ny grupp per termin
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Marie Lindahl besöker gruppen i slutet på terminen för att värva nya ledare för kommande
termin
SKOGSKNOPP 1-2 ÅR
Våra viktigaste mål för verksamheten Skogsknopp för 2019 är:
 Delar av Öppna Skogsgläntangruppen bildar Knoppgrupp kommande termin
 Starta upp minst en grupp/termin
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Personligt besök i Öppna Skogsgläntan av Marie Lindahl terminen innan
 Prova på tillfällen – Introkväll för blivande ledare
SKOGSKNYTTE 2-4 ÅR
Våra viktigaste mål för verksamheten Skogsknytte för 2019 är:
 Vi vill öka antalet knyttegrupper så vi alltid har 10-12 knyttegrupper igång för att ha en bred
bas till vår verksamhet.
 Max 70 knyttebarn i kö
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Prova på tillfällen vid ladan följt av Intro kvällar för att värva och starta upp med nya ledare
 Introkvällar minst 3 gånger/termin med hjälp av kursledare.
SKOGSMULLE 5-6 ÅR
Våra viktigaste mål för verksamheten Skogsmulle för 2019 är:
 10-12 aktiva grupper
 Max 30 mullebarn i kö
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Prova på tillfällen vid ladan följt av Intro kvällar för att värva och starta upp med nya ledare
 Introkvällar minst 3 gånger/termin med hjälp av kursledare.
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STRÖVARE 7-9 ÅR OCH FRILUFSARE 10-13 ÅR
Våra viktigaste mål för verksamheten Strövare för 2019 är:
 Varje grupp ska ha minst 3 aktiva ledare per grupp
 Att alla strövare och lufsargrupper deltar under camp glöd
 Behålla antalet deltagare per grupp under strövare och lufsartiden
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Jobba aktivt med att se till att det är tillfredsställande antal ledare i alla grupper
 Fylla på med nya barn i grupperna efterhand som vi får ev. avhopp.
ÄVENTYRLIGA FAMILJEN
Våra viktigaste mål för verksamheten Äventyrliga familjen för 2019 är:
 Behålla vår stora grupp med Äventyrliga familjen
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Stötta gruppen i sin verksamhet
TVM 14 ÅR OCH UPPÅT
Våra viktigaste mål för verksamheten TVM för 2019 är:
 Öka antalet aktivitetstimmar med 10%
 Bättre överlämning från lufsare till TVM
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Arbeta med kvaliteten på planering och inbjudan till aktiviteterna
 Vi skall skicka 4 ungdomar till Ung ledare
 Workshop med Lufsarledare och TVM i samband med upptaktsträffarna.
BARNSKRIDSKO
Våra viktigaste mål för verksamheten barnskridsko för 2019 är:
 Jobba för att behålla våra istider i Limhamn och Kirseberg
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Regelbunden dialog med Fritidsförvaltningen så att vi finns med i planeringen av istider för
nästa säsong
SKOGSMULLE I FÖRSKOLAN
Våra viktigaste mål för verksamheten Skogsmulle i förskolan för 2019 är:
● Samordna verksamheten för förskolorna
● Ordna en ledarträff per år för förskolorna
● Ordna mullebesök två gånger per termin.
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
● Stämma av datum med förskolorna och boka in utfärderna
● Ordna ett ledarmöte i perioden nov-feb varje år för att planera nästa års verksamhet, boka
skogsmulle
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ÄVENTYRLIGA VUXNA
Våra viktigaste mål för Äventyrliga vuxna för 2019 är:
● Starta upp ytterligare minst en grupp äventyrliga vuxna under året
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Prova att göra upprop på Facebook
 Vi kommer under våren att tillsammans med de nuvarande medlemmarna, och även tillfråga
tidigare medlemmar i gruppen, se över hur vi kan göra aktiviteten attraktivare och locka fler
till verksamheten.
MTB
Våra viktigaste mål för verksamheten MTB för 2019 är:
● Att utbilda 1-2 nya barnledare inom MTB
TURPROGRAMMET/VANDRING/FAMILJEAKTIVITETER
Våra viktigaste mål för Turprogrammet för 2019 är:
● Bibehålla tre aktiviteter per termin
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Avsluta samordningsfunktionen vi haft för att sammanställa Turprogrammet och fokusera mer
på våra egna kanaler bl.a. Äventyrshanteraren och Facebook
KANADENSARE
Kanotdagar
År

Kanadensare

2016 2017 2018

Mål
2019

225

254

310

345

8

4

0

Kajak

4

Våra viktigaste mål för verksamheten Kanadensare för 2019 är:
 Värva kanotledare som vill ordna turer
 Plan för att byta en kanot per år
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Bearbeta lufsarledare att se en möjlig framtid i föreningen med kanotverksamhet
 Ge stöd för Familjepaddlingen
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MATERIALGRUPPEN
Våra viktigaste mål för Materialgruppen för 2019 är:
 Arbeta för att gruppmedlemmar känner entusiasm och lust för deltagande i gruppen
 Öka förståelsen bland ledare för materialvård
 Värva minst 2 st nya medlemma till materialgruppen
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Planera i god tid för en träff med materialgruppen i ladan under våren 2019
 Anordna Workshop i materialvård och friluftsteknik i samband med upptaktsträffar i juni 2019
 Informera ledarna att vårda vårt gemensamma material
 Varje aktiv i gruppen bearbetar två till tre personer för att på så sätt engagera fler till gruppen
KUL I MALMÖ - LOVVERKSAMHET
Våra viktigaste mål för Kul i Malmö 2019 är:
 Att synas med vår verksamhet under loven i Malmö
 Engagera lovlediga barn att delta i vår verksamhet
 Värva nya medlemmar både barn och vuxna
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
● Anställer några av våra ungdomar i föreningen för att driva denna verksamhet
● Sprida info om vår verksamhet vid aktivitetstillfällen

VÅR PERSONAL
Våra viktigaste mål för vår personal för 2019 är:
● Känner sig delaktig i verksamheten
● Fortbildar sig kontinuerligt
● Säkra en bra arbetsmiljö, samt balans mellan jobb och ideell verksamhet
Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att:
 Projektanställa vid behov
 Erbjuda tillfällen för att delta i relevanta utbildningar och sammankomster inom
Friluftsfrämjandet
 Säkra en öppen dialog och ett nära samarbete mellan anställda och styrelse

VÅRA LEDARE
Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2019 kommer vi att
fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på kommunikation,
stöd, utbildning och ledarvård. Det finns en tydlig trend i att vi lyckas med Prova på tillfällen för
föräldrar som vill bli ledare och Introkvällar för blivande ledare.
REKRYTERA LEDARE
Vårt mål är att rekrytera 35 ledare under 2019.
Det kommer vi att göra genom att (Vårt HUR):
 Vi kommer att fokusera på att rekrytera nya ledare genom att ordna Prova på tillfällen för
föräldrar till barn i kön, erbjuda utbildning och ordna fysiska möten med intresserade ledare

friluftsframjandet.se

10

UTVECKLA OCH BEHÅLLA VÅRA LEDARE (OCH FÖRTROENDEVALDA)
Under 2019 vill har vi som mål att:
Vi kommer att arbeta med att utveckla, aktivera och behålla våra ledare genom att:







Skriva ut på hemsidan vad vi erbjuder som uppskattning till ledare
Vi skulle kunna ha en workshop för ledare och barn i samband med en bussgång för t ex
mulle. Då är ledarna på plats och man kan ge inspiration till både barn och vuxna.
Vi kommer under året att se över möjligheten att i samband med förtjänstmärket kommer man
förutom att få de olika förtjänstmärkena att få ytterligare en gåva.
Förmån för de som deltar i upptaktsträffarna
Kanotbasket – ledarkväll after work.
Att ledare får gå utbildningar och vidareutbilda sig

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
ALLMÄNT
2019 vill vi inom Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning arbeta aktivt för att stärka vår kommunikation.
Konkret innebär det (Vårt VAD):
 Synliggöra alla grenar + öka räckvidd och aktivitet
 Öka Friluftsfrämjandets synlighet i traditionella medier
Det kommer vi att göra genom att (Vårt HUR):
 Planera ett inlägg/vecka på Instagram och Facebook
 Fler marknadsförda inlägg på Facebook
 5 pressmeddelanden under 2019 i samband med vissa aktiviteter (lovaktiviteter, Camp glöd,
Mulleloppet)
 Konto i Malmö stads evenemangskalender

EKONOMI/ADMINISTRATION – RESURSER OCH STÖD
Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.
Våra stora intäktskällor är:
•
•
•
•
•
•

Deltagaravgifter
Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
Sökta fonderBidrag/Gåvor/insamling
Företagssamarbeten
Projekt
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DEMOKRATI
ÖVERGRIPANDE PLANERING OCH MÖTEN

ÅRSMÖTE
Årsmötet hålls den 6 mars 2019 i Studiefrämjandets lokaler.
Syftet: Årsmötet är tillsammans lokalavdelningens högsta beslutande organ och en del av att
säkerställa den demokratiska processen. Här utses styrelse och representation till regions och
årsstämma.
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen planerar genomföra möten varje månad med uppehåll under sommaren, två av dessa
möten kommer vara heldagsmöten.
Vi ser fram emot ett spännande 2019 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!!
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