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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 80.000 timmar i skogen, på sjöar och åar, på isar och
stigar. 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 bidrar till att utbilda kollegor i olika workshops. Vi har en ekonomi där vi nu gör olika
satsningar för att utveckla våra ledare och kunna rekrytera nya ledare. Vi har under året haft en ekonomi för
att skaffa material och profilkläder till vår verksamhet. Vi har under året genomfört ett underbart storläger
Camp Glöd med drygt 700 deltagare. 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 engagemang och din insats!
Mats Sihvonen, Ordförande Friluftsfrämjandet Malmö Lokalavdelning
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VÅRA VERKSAMHETER
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 108 000 medlemmar och 7000
ideella ledare, varav 2374 medlemmar och ca 265 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.
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UTVÄRDERING AV 2019 ÅRS MÅL
Våra fokusområden 2019
Camp glöd – se beskrivning i verksamhetsberättelsen
Mulleloppet – se beskrivning i verksamhetsberättelsen
Tillväxten i knyttegrupperna – under året har vi haft 10 aktiva grupper både vår och höst vilket är en ökning
jämfört med 2018.

REDOVISNING AV ÖVRIGA MÅL GRENVIS
Öppna skogsgläntan
Vi har haft en grupp/termin och ca 1/3 av gruppen väljer att anmäla sig till kommande termin. Marie Lindahl
besökte grupperna både vår och höst.
Skogsknopp
Startade ny grupp, Marie Lindahl har värvat ledare via Skogsgläntan.
Skogsknytte
Startat upp fyra nya grupper varav en med engelsktalande barn och ledare. Har haft prova på tillfällen och följt
upp intresseanmälningar för att värva ledare vid anmälan av barn.
Skogsmulle
Startat en ny grupp och har nu 10 grupper totalt. Har haft 3 prova på tillfällen under året och tre introkvällar för
ledare. På Introkvällarna har totalt 25 ledare deltagit varav 23 blivit aktiva ledare. Under året har Marie Lindahl
haft kontinuerlig kontakt med ledarna både individuellt och i deras ledarteam vilket varit en stor
framgångsfaktor.
Skogsmulle i förskolan
I början på mars hade vi ett möte med representanter från alla förskolor på Telningen, där vi planerade alla
bussgånger och mullebesök samt en allmän information av Åsa.
Under hösten blev där förändringar av antalet bussar på grund av att en förskola slutade och då återstod fem
förskolor. Det blev en buss med två bussfria gånger för varje förskola istället för två bussar denna höst.
Mulle gjorde två besök i skogen vår och höst.
Strövare/Lufsare
Varje strövargrupp har under året haft minst tre aktiva ledare. Alla våra strövar och lufsargrupper deltog aktivt i
Camp glöd. Vi har under året fyllt på i grupperna under terminsstart både höst och vår med nya barn och har
hållit nivåerna i grupperna bra, någon av de äldre lufsargrupperna har haft några avhopp där vi inte kunna fylla
på med nya barn då det saknas i kön, men inget som sticker ut jämfört med tidigare år.
Äventyrliga familjen
Vår grupp inom Äventyrliga familjen har varit aktiv och behållit sin storlek under året 50-60 inskrivna.
Tvm
Under året har antal tvm:are ökat med ca 24 %
För att få till en bättre överlämning mellan lufsare och Tvm har Tvm:are tagit fram ett dokument som beskriver
övergången och det har även genomförts ett mycket uppskattat läger på Hörrs Nygård för de äldre lufsarna
med 79 deltagare.
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3 Tvm:are har gått ledarutbildning för Unga ledare. Tyvärr genomfördes inga workshops av Tvm:arna i
samband med upptaktsträffarna.
Skridskoskola
Vårens skridskoskola löpte på som planerat och när det var dags att planera för hösten hörde
Fritidsförvaltningen av sig till oss och ville flytta all vår verksamhet under hösten till Kirseberg, men vi
motiverade dem till att behålla en tid kvar i Limhamn ishall och det visade sig vid anmälan till verksamheten
vara helt rätt då intresset är stort för skridskoskola i Limhamns ishall
Kanadensare
Vi har under året utbildat många ledare med grönt paddelpass, men mest inom strövare/lufsare.
En ny kanot är inköpt under året och den kanot som ersattes har sålts.
MTB
Några MTB träffar genomfördes för vuxna under våren.
Målet med att utbilda fler MTB ledare under året har inte lyckats, dock har vi jobbat aktivt med att försöka
värva nya MTB ledare under året.
Turprogrammet/Vandring/Familjeaktiviteter
Vi trycker inte längre turprogrammet utan marknadsför planerade turer via aktivitetshanteraren på webben.
Under våren genomfördes en Mindfullnesvandring och en Familjepaddling.
Tyvärr blev det inga familjeaktiviteter under hösten.
Äventyrliga vuxna
Målet med att starta upp en ny grupp under 2019 har inte uppnåtts.
Vi hade under våren en grupp med 8 deltagare, och under hösten en grupp med 15 deltagare.
Aktiviteterna har varit kanadensarpaddling, MTB, vandring, fågelskådning, fladdermussafari, friluftsteknik,
geocache, vulkanvandring, matlagning mm.
Kul i Malmö – lovverksamhet
Under året så har vi haft skridskokul på isbanan i Folkets park under sportlovet och under sommar hade vi
verksamhet under 5 veckor i Folkets park. Vi anställde ungdomar från föreningen för att kunna driva denna
verksamhet.
Materialgruppen
Materialgruppen fick under 2019 ett ordentligt tillskott med fyra nya ”materialare” vilket vi är mycket glada för.
Gruppen hade en träff under våren där våra nya materialare introducerades och rutiner gicks igenom.
I samband med upptaktsträff vid ladan fick ledare möjlighet att bekanta sig med material för utlåning och
rutiner kring utlåning.
Under året har en hel del nytt material anskaffats, en ny kanot, högtryckstvätt, popcorn grytor, slacklines mm.
Kommunikation och Marknadsföring
Under året har gjorts ca 60 inlägg på Instagram och ännu fler på Facebook där vi synliggjort alla grenar.
I samband med mulleloppet köptes annonser via Facebook och Instagram för bättre spridning av
arrangemanget. Det blev inga pressmeddelanden under året utan fokus låg på våra sociala medier.
Ett mulleinlägg under händer i Malmö.
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Ledare
Vi har haft återkommande prova på tillfällen och introkvällar för att värva nya ledare.
Ledarna fick i samband med utdelning av förtjänstmärken också ett presentkort på Friluftsvaror som visade
uppskattning för deras ideella arbete.
Under upptaktsträffarna i februari delades de nya ledarvästarna ut till alla grundutbildade ledare, alla ledare
fick också en merinoullsmössa.
Under upptaktsträffen i juni fick alla ledare som deltog en träspork.
Många ledare har grundutbildat sig och fortbildat sig under året. Vi har dels erbjudit utbildningar till de som
efterfrågat och som kan styrkas att de ligger i linje med vår verksamhet. Vi tog även ner Adrian Clark och erbjöd
utbildning i friluftsteknik. Vi skickade 10 ledare till Utblick 2019 på föreningens bekostnad.
De mål vi inte uppfyllt är att ordna en workshop för ledare i samband med bussgång. Tyvärr blev det inte heller
någon kanotbasket under en ledarkväll eller en sammanställning på hemsidan vad vi erbjuder våra ledare.
Vår personal
Under året har Åsa (100%) och Marie (25%) arbetat för lokalavdelningens medlemmar, ledare och funktionärer.
Genom deras arbete får vår lokalavdelning det stöd och vägledning som gör att vi har den positiva utveckling
som vi har, både avseende medlemsutveckling, aktivitetstimmar och ekonomi. Vår personal tillsammans med
våra funktionärer har en mycket god kontakt både med vår Regionorganisation och vår Riksorganisation. På
detta sätt är vår lokalavdelning med och bidrar till utvecklingen av Friluftsfrämjandet.
Vår personal har under året deltagit i Utblick, G1000, konsulentkonferens, utvecklingsgrupper i vår
riksorganisations regi.

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 1190 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.
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Antal grupper
Öppna Skogsgläntan
Skogsknopp
Skogsknytte
Skogsmulle
Skogsmulle i förskolan
Strövare
Frilufsare
Äventyrliga familjen
Barnskridskor
Äventyrliga vuxna

VT 19
1
1
10
12
6
14
10
1
9
1

HT 19
1
1
10
10
5
16
12
1
8
1

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 235 (216) ungdomsmedlemmar.
Under 2019 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.

TURPROGRAMMET/VANDRING/FAMILJEAKTIVITETER
Vi har under året haft Mindfullnessvandring och familjepaddling.
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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. Vi arrangerade några nybörjarturer under våren 2019.

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 bla
en paddling i Helge å. Utöver det har vi även ordnat en mycket populär Prova på paddling i samband med
mulleloppet, familjepaddling, hyrt ut våra kanoter till regionens kanotkurser. Under Camp glöd användes alla
våra 16 kanoter och över 200 deltagare fick chansen att prova på att paddla. Det har också genomförts en
kanotexpedition i Kalixälven under sommaren under 7 dagar.
Totalt har vår lokalavdelnings kanadensarverksamhet skapat 268 kanotdagar.
Kanotdagar
År

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kanadensare

102

175

212

143

196

226

170

204

201

225

254

310

268

Kajak

11

10

21

5

9

6

33

3

4

8

4

0

0

ÄVENTYRLIGA VUXNA
Vi har fortsatt med en grupp med Äventyrliga vuxna, dock har vi inte lycktas starta upp ytterligare en grupp
under 2019.

MATERIALGRUPPEN
Vi har hållit en bra materialtillgång för grupperna i vår verksamhet, och löpande underhåll har utförts. Ny
utrustning har kunnat köpas in genom de bidrag vi bla 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 under året varit bra med 4 nya 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.
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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 2019 haft en lufsargrupp som åkt till
fjällen tillsammans med en Fjälledare. Under hösten genomfördes även en höstfjällvandring för vuxna där 12
deltog tillsammans med två Fjälledare.

MULLELOPPET
Mulleloppet genomfördes första lördagen i september på lördagsplan i Slottsparken.
Antal anmälda barn var 590 som var ett rekord.
Förutom själva loppet fanns det möjlighet att prova på olika saker som var välbesökta:
100+ Familjer paddlade i dammen.
100+ paracordarmband tillverkades.
500+ portioner strövargodis bjöd vi på.
200+ allemanslotter såldes, med skänkta priser.
1100+ korvar grillades.
100+ kottar målades
100+ pinnhundar tillverkades och fick prova agilitybanan.
Sen kunde man prova på hinderbana för stora och små, vi hade ett informationstält om skridskoåkning och ett
försäljningstält.
Sjörövarmange och Katta pirat stod för sång och uppvärmningen inför varje start.
Vi var 52 st. funktionärer.
Utställare på plats var Aktivus och SiSaScoSi.
Sponsorer var Pågens, JH-Frukt, Friluftsvaror skänkte prylar till lotteriet liksom Jägersro trav och bollar från
CircleK.

CAMP GLÖD
Den 17-19 maj hade vi storläger för alla barn/ungdomar och ledare i vår gröna verksamhet. Syftet med lägret
var att alla verksamhetsgrenarna skulle få mötas på ett och samma ställe och uppleva vad andra grenar gör.
Lägret hölls på Järavallen. Alla camp glöd funktionärer, Lufsare och TVM:are kom ut på fredagen för att
förbereda lägret för morgondagen. På lördag morgon kom mulle och strövarbarn ut med bussarna.
Mulle barnen åkte tillbaka på kvällen med buss och strövarna låg över i vindskydd tillsammans med de andra.
Knyttebarnen med föräldrarna kom ut på lördagsförmiddagen med egen bil.
Aktiviteterna var både lördag och söndag anpassade efter barnens åldrar.
Aktiviteter som fanns på lägret var:
Vattenlek, kastaprick, memory, koka såpvatten i konservburk över eld, samarbetsövningar, naturväv, knopar,
vedstapling, backklättring, sjukvård, paddling, lekar, frisbee.
På kvällen var det lägerbål med sång och gitarrspel med Martin Björnsson mfl. och runt 300 deltagare.
Totalt på lägret var det 674 anmälda (utöver det tillkom det ca 100 knytteföräldrar) Lägret blev väldigt lyckat.
Även vädret var på vår sida hela helgen, det blev till och med bad i sjön. /Ingrid lägergeneral

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.
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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 just nu. 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,
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.
Alla ledare som gått grundutbildning får ledarkläder i form av ledarväst, t-shirt och mössa.
Vi har under 2019 engagerat 294 personer i olika ledarroller och har grundutbildat ca 30 nya ledare. Många
ledare har också deltagit i fortbildningar som erbjudits under året, såsom Första hjälpen, matlagningskväll vid
ladan, Påbyggnadsutbildning Vildmarksäventyr m.m.
Under 2019 hade vi flera olika prova på tillfällen både på våren och en på hösten, sammanlagt deltog 24
personer. 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 både vår och höst 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.
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Uppslutningen har varit bra, sammanlagt 43 deltagare. Vi har även haft med ledare som varit med några
terminer men ännu inte deltagit på någon Grundutbildning och ledare som tillkommit på vägen men inte först
varit med på Prova på.

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 och har sedan dess fortsatt att öka.

Medlemsantal
190930
(180930)
Barn 0-12

Totalt

Enskilt
medlemsskap

Familjemedlemsskap

Gruppmedlemsskap

Hedersmedlem

1190 (1156)

518 (596)

496 (402)

175 (158)

Ungdom 13-25

235 (216)

100 (98)

135 (115)

0 (3)

Vuxen 26+

949 (821)

217 (171)

689 (609)

42 (39)

2 (2)

2374 (2193)

835 (865)

1320 (1126)

217 (200)

2 (2)

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 2019 haft 8 ledamöter i styrelsen utöver ordförande och 3 suppleanter varav 1 är ung
representant. Under året har vi genomfört 10 styrelsemöten varav två möten varit heldagsmöten, 1 direkt efter
årsmötet som kickoff för nya styrelsen och 1 i slutet av november för att planera för kommande år.
Årsmötet var den 6 mars och 38 (30) medlemmar 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

Åsa Johansson

Sekreterare

Ambulerande

Ledamot

Jonas Andersson, Marcus Ekberg, Alf Holmqvist, Joachim Lövin, Ingrid
Sommarin, Rebecka Thunell, Jonas van Riemsdijk, Malin Wibom

Suppleant

Annette Abrahamsson, Åsa Johansson, Erika Mårtensson

Valberedning

Anders Andersson, Monica Nilebrant, Nils Gustafsson

Revisorer

Cecilia Mårtensson, 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%
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ANDRA ARBETSGRUPPER OCH VIKTIGA FUNKTIONER
Befattning

Namn

Tvm:s AG

Sofie Larsson, Mathilda Pehrsson, Nellie Mårtensson Lindahl (t.o.m. aug),
Simon Warhed, Matilda Pårup (t.o.m aug), Simon Haglund, Michele Bersaglia,
Daniel Larsson-Thunell, Olle Berglund, Gustav Eneberg

Materialgrupp

Torbjörn Ängqvist, Lars-Gunnar Larsson, Mats Sihvonen, Alf Holmqvist, Peter
Frid, Peter Jönsson, Roberto Ortiz, Janne Andersson, Marie Wilhelmsson,
Marie Lindahl, Alexander Gamelius, Andreas Larsson, Emil Lindvall,

Fjälledare

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

Kursledare på Regionsnivå

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

Representanter i
utvecklingsgrupper

Marie Wilhelmsson – Utvecklingsgrupp Skogsmulle och skogens värld
Åsa Sandberg, Utvecklingsgrupp Vildmarksäventyr
Torbjörn Ängquist – Utvecklingsgrupp kanadensare

Representanter i
Regionstyrelsen

Anders Gerward, Marie Wilhelmsson, Anna Mattsson

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.

