VERKSAMHETSPLAN 2021
FRILUFTSFRÄMJANDET MALMÖ

FRILUFTSFRÄMJANDET MALMÖ
2021-02-16

Äventyret är nära
– verksamhetsplan 2021
På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar Friluftsfrämjandet roliga,
trygga och lärorika äventyr. Med över 100 000 medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar,
verksamhet i 500 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandets Sveriges
största friluftsorganisation.
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som
genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Sedan 1892 år har vi värnat
allemansrätten och främjat friluftslivet.
Friluftsfrämjandet Malmö LA bedriver verksamhet i Malmö och Vellinge/Ljungen. Den största delen
av verksamheten bedrivs i våra “gröna” barngrupper och skridskoskola för barn. Vi är mycket stolta
över våra TVM-ungdomar som även blir en motor för närliggande lokalavdelningars TVMverksamhet. Vår vuxenverksamhet är på uppåtgående med ett aktivt gäng. I skrivande stund är vi
drygt 2400 medlemmar och vi har en kö till vår verksamhet på ca 300 barn. Vi arbetar aktivt med
denna kö för att kunna rekrytera nya ledare för att starta nya grupper. Vi har ett bra samarbete med
markägare och Malmö fritidsförvaltning så att vi har arenor för vår verksamhet på ett för alla hållbart
sätt. Vi anser att vi har en bra kontakt med alla våra ledare, och arbetar aktivt med grund- och
fortbildning. Vi har en god ekonomi som möjliggör satsningar på ledare och utrustning.
Vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår 2021
Låt äventyret börja.
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Förord
Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade vårt
samhälle fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande
möten, för motion och för lek.
Friluftsliv var populärt redan före covid-19, och är det än mer nu. För oss innebär det mycket stor
efterfrågan på vår verksamhet. En efterfrågan som vi bara kan möta om vi blir fler ledare. Det är
därför som Friluftsfrämjandet 2021-särskilt prioriterar att arbeta för många, bra och engagerade
ledare.
2021 är av regeringen och riksdagen utsett till Friluftslivets år. Friluftsfrämjandet kommer självklart
vara en del av detta, genom att vi deltar i de olika nationella arbetsgrupperna, sprider information om
Friluftslivets år inom vår organisation, genom nyhetsbrevet ”Veckans äventyr”, och genom ytterligare
möjligheter. Friluftsfrämjandet kommer att samverka med olika lokala nätverk och aktörer i vårt
närområde, samt med andra Lokal Avdelningar i vår region.
Vi är en organisation i medvind. Den främsta anledningen till att varumärket Friluftsfrämjandet är
starkt är att vår organisation sedan 1892 har genomfört roliga, trygga och lärorika aktiviteter, skapade
av ledare som är kompetenta inom både ledarskap och friluftsteknik. Det är engagemanget och
kompetensen hos våra ledare, bredden på vår verksamhet och kvaliteten i våra äventyr som är våra
unika styrkor.
”Håll i och Håll ut” blev ett mantra för hela Sverige under 2020 och fortsatt in i 2021. Det är en
trygghet att veta att vi ”Håller i och Håller ut” tack vare våra kompetenta och engagerade ledare, som
fortsätter att skapa lärorika, spännande äventyr med hög kvalité. Vi kommer att fortsätta att erbjuda
många av äventyren i natur som är mer områdesnära än tidigare.

Joachim Lövin
Ordförande, Friluftsfrämjandet Malmö
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1. Övergripande
1.1 Sammanfattning och styrdokument

Vi tacklar några av vår tids största samhällsutmaningar. Vi möter dessa utmaningar genom vår ideella
kraft. Vi inspirerar, leder och stöttar varandra till ett friluftsliv för alla. Vi verkar för fler ledare, fler
aktiviteter, fler medlemmar, vilket leder till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Det är
så vi bidrar till ett ännu bättre samhälle.
Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi 2022 samt är skapad
tillsammans med lokalavdelningens budget för 2021.
Denna verksamhetsplan följer den mall som Friluftsfrämjandet Riks har tagit fram som förslag till
riksorganisationen, regionerna och lokalavdelningarna. Syftet med en gemensam mall är att
vidareutveckla vår gemensamma struktur, våra gemensamma strategiska prioriteringar och vårt
gemensamma arbete för att uppnå vårt mål: ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen genom
roliga, trygga och lärorika friluftsäventyr.

1.2 Prioriteringar 2021

2021-arbetar Friluftsfrämjandet med två särskilda prioriteringar:
a.

Många, bra och engagerade ledare. Prioriteringen kommer ur insikten att för att göra ett ännu
större intryck på samhället så behöver vi växa, och för att växa behöver vi främst bli ännu fler
ledare. Och fler ledare blir vi genom att behålla de ledare som vi har, återuppväcka vilande ledare,
samt rekrytera nya ledare.

b.

Camp Glöd och Mulleloppet. Vi planerar för att kunna anordna Camp Glöd (21 – 23 maj) som vi
gör vart annat år, styrelsen kommer i mitten av Mars ta beslut om det blir Camp Glöd med tanke
på pandemiläget. Vi planerar även för Mulleloppet, vi kommer även här att följa myndigheters
rekommendationer för om det går att genomföra enligt traditionen den första lördagen i
september på Lördagsplan.

1.3 Hållbart friluftsliv

Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som är välkomnande,
anpassade och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet.
Vi strävar efter att maximera organisationens positiva och minimera organisationens negativa
inverkan på ekosystemen och klimatet, samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra
verksamheter.
Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra lokalavdelningar. Vi ska
ständigt inspirera, stötta och leda det ideella engagemanget. Vi bedriver även verksamhet inom
förskola och skolan samt säljer produkter. Vår ekonomi ska vara stark, som grund för att växa som
organisation.

4

Vi verkar i linje med de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God hälsa och
välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa
klimatförändringarna, och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Friluftsfrämjandet Malmö bidrar till förverkligandet av Sveriges nationella mål för friluftspolitiken.
Syftet är att stödja människors möjligheter att vara i naturen och utöva friluftsliv, med allemansrätten
som grund. Riksdagen har satt upp 10 mål för friluftspolitiken:
1.

Tillgänglig natur för alla.

2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet.
3. Allemansrätten – värna och sprida kunskap.
4. Tillgång till natur för friluftsliv.
5.

Attraktiv tätortsnära natur.

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling.
7.

Skyddade områden som resurs för friluftslivet.

8. Ett rikt friluftsliv i skolan.
9. Friluftsliv ger god folkhälsa.
10. God kunskap om friluftslivet.
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2. Äventyr – vår verksamhet
2.1 Trygga och säkra äventyr

Det gångna året har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett
tryggt och säkert sätt utifrån covid-19.
Vi ser dock att det går bra för våra största verksamhetsgrenar. Efterfrågan är stor på vår verksamhet
inom Skogsmulle och skogens värld, och Vildmarksäventyr. Vi ser också att mountainbike kommer
starkt.
Att Friluftsfrämjandets äventyr är trygga och säkra är en viktig grundbult i Friluftsfrämjandet. Att vi
löpande jobbar med att utbilda, fortbilda och säkerställa våra ledares kompetens och förutsättningar
för att leda äventyr är utav största vikt. Det är också viktigt att vi inför våra äventyr jobbar med att
förebygga säkerheten kring äventyren där ett sätt är att jobba med säkerhetsplaner. Det är också en
självklarhet att alla som möter barn och unga i våra verksamhetsgrenar ska uppvisa ett utdrag ur
belastningsregistret.

2.2 Skogsmulle och skogens värld

”Skogsmulle och skogens värld” är en verksamhet för de yngre barnen:  Öppna Skogsgläntan (0–2
år), Skogsknopp (2–3 år), Skogsknytte (3–4 år), Skogsmulle (5–7 år), Familjemulle, och
Skridskoskola.

Öppna Skogsgläntan 0–1,5 år
Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Starta upp en ny grupp per termin

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Marie Lindahl besöker gruppen i slutet på terminen för att värva nya ledare för kommande
termin

Skogsknopp 1–2 år

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Starta upp minst en grupp/termin

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Personligt besök i Öppna skogsgläntan av Marie Lindahl terminen innan



Prova-på-tillfällen – introkväll för blivande ledare

Skogknytte 2–4 år
Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Bibehålla antalet Knyttegrupper så att vi alltid har 10–12 Knyttegrupper igång för att ha en
bred bas till vår verksamhet



Få ledare från Knyttegrupper att bli mentorer för nya grupper

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:
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Prova-på-tillfällen vid ladan följt av introkvällar för att värva och starta upp med nya ledare



Introkvällar minst 3 gånger/år med hjälp av kursledare



Prata (främst Marie L) med ledare i befintliga Knyttegrupper att när de får besök av blivande
Knyttegruppsledare om de då kan bli mentorer för de nya ledarna

Skogsmulle 5–6 år

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


10–12 aktiva grupper



Mentor till nya Mullegrupper (en termin)



Värva mentorer

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Prova-på-tillfällen vid ladan följt av introkvällar för att värva och starta upp med nya ledare



Introkvällar minst 3 gånger/år med hjälp av kursledare



Fråga avgående lufsarledare samt erfarna Mulleledare om att bli mentorer

Familjemulle

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Att det finns information på vår hemsida om hur det fungerar om man vill starta en grupp

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Kommunikationsgruppen tar fram en bra text samt publicerar den på hemsidan.

Barnskridskoskolan 4–10 år

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Fortsätta hålla igång verksamheten i Limhamns ishall och Kirsebergs ishall.

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Hålla liv i vår dialog med Fritidsförvaltningen så vi finns med i planeringen av istider

Skogsmulle i förskolan
Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Samordna verksamheten för förskolorna



Ordna en ledarträff per år för förskolorna



Ordna Mullebesök varje termin

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Stämma av datum med förskolorna och boka in utfärderna



Ordna ett ledarmöte i perioden nov-feb varje år för att planera in årsverksamheten
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2.3 Vildmarksäventyr

”Vildmarksäventyr” är Friluftsfrämjandets verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna:
Strövare (7–8 år), Frilufsarna (9–13 år cirka), TVM Äventyrsgrupper (cirka 14–25 år) och
Äventyrliga familjen. 

Strövare 7–9 år och Frilufsare 10–13 år
Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Varje grupp bör ha minst 3 aktiva ledare per grupp



Behålla antalet deltagare per grupp under Strövare- och Lufsaretiden



Erbjuda mentor till nya Strövare- och Lufsargrupper (en termin)



TVM:are som hjälpledare alternativt fler gemensamma aktiviteter mellan Lufsare och TVM

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


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



Öka kontakten mellan Lufsare och TVM



Be befintliga ledare i Strövare och Lufsare bli mentorer för nya grupper.

TVM

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Utvecklad & väl förbättrad överlämning från Lufsare till TVM



20% av de som invigs 2020 ska stanna kvar efter 1 år



Involvera TVM med Lufsare på ett större stadie

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Aktivitet tillsammans med Lufsare



Invigningen

Äventyrliga Familjen

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Bibehålla vår stora grupp med Äventyrliga familjen

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Stötta gruppen i deras verksamhet
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2.4 Äventyrliga vuxna

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:
 Återuppstarta gruppen efter Coronastängd vår.
 15 deltagare höst
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:
 Upprepade annonseringar på Facebook och i Äventyrshanteraren på webben

2.5 Fjällvandring och -tur

Malmö Lokalavdelning har fyra certifierade fjälledare och under 2021 är en fjälledare som är under
utbildning anmäld till kursen Sommarfjäll 2.
Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:





Tillhandahålla fjälledare till de sistaårslufsare som planerar att åka till fjällen.
Tillhandahålla fjälledare till de Lufsargrupper som 2020 fick ställa in sin fjällresa på grund av
Covid-19.
En tur till fjällen för vuxna/familjer.
Dagsvandring före sommaren med inriktning på fjällförberedelser.

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:
 5 dagars fjällvandring i augusti för tre grupper med sistaårslufsare i Jämtland.
 5 dagars fjällvandring i augusti för förra årets tre sistaårslufsargrupper i Jämtland.
 4 dagars fjällvandring i slutet av augusti/början på september för vuxna/familjer.
 Genomföra digitala förträffar med alla ledare/deltagare/föräldrar inför turerna.
 Erbjuda praktikplats till blivande fjälledare.

2.6 Kanadensare

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Värva ledare som vill ordna turer med kanot för medlemmar



Fortsätta förnya kanoterna genom att byta ut en kanot per år



Byta ut samtliga flytvästar

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Ge stöd till familjepaddlingen



Ordna en inspirationstur för att värva kanotledare



Ordna inspirationstur(er) för medlemmar och ledare



Ordna en paddeltur för medlemmar helgen efter Mulleloppet



Höstpaddling och/eller Adventspaddling

2.7 Mountainbike (MTB)

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


4 aktiva barngrupper/termin



Erbjuda vuxenträffar

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Värva hjälpledare och blivande ledare bland föräldrarna i barngrupperna



Fortsätta utbilda ledare
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2.8 Lovverksamhet - Kul i Malmö

Målen för verksamhetsgrenen 2021 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
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:
 Anställa några av våra ungdomar i föreningen för att driva denna verksamhet
 Sprida info om vår verksamhet vid aktivitetstillfällen

2.9 Turprogram/Vandring/Familjeaktiviteter

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:
 Fortsätta att erbjuda familjeaktiviteter
 Starta upp cykelturer
 Bibehålla en kontinuerlig vandringsverksamhet
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:
 Fråga lufsarledare som slutat om de vill hålla i någon aktivitet, tex fågelstationen, matlagning
 Stötta de ledare som vill prova nya aktiviteter som tex cykelturer
 Hjälpa vandringsledarna att komma igång ordentligt

2.10 Materielgruppen

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:
 Korta utlåningstiden så att fler grupper får tillgång till vårt material
 Anordna en vårrustningsdag i ladan
 Sortera ut kontorsmöbler på vinden i samband med kontorsflytt
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:
 Upplysa låntagare vid varje lånetillfälle att materialet skall lämnas tillbaka så snart som
möjligt
 Under vårrustningsdagen skicka ut påminnelser till låntagare
 Skicka ut en kallelse i tid inför vårrustningsdagen
 Anordna en paddelvårdsdag under sommaruppehållet
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är: Materielgruppen

2.11 Vår personal

Målen för verksamhetsgrenen 2021 är:


Känner sig delaktig i verksamheten



Möjlighet till kontinuerlig fortbildning möjliggörs



Säkra en bra arbetsmiljö, samt balans mellan jobb, ideell verksamhet och fritid

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2021 är:


Erbjuda tillfällen för att delta i relevanta utbildningar och sammankomster inom
Friluftsfrämjandet



Erbjuda tillfällen för att delta i relevanta utbildningar och sammankomster utanför
Friluftsfrämjandet



Säkra en öppen dialog och ett nära samarbete mellan anställda och styrelse



Ansvarig för verksamhetsgrenen 2021 är:
Styrelsen/Ordföranden/Delegat från Styrelsen nominerad vid långmötet mars 2021
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4. Friluftsakademin – vår utbildningsorganisation
4.1 Nulägesanalys och prioriteringar

2021-arbetar Friluftsfrämjandet med många, bra och engagerade ledare (och kursledare) som
särskild prioritering. Prioriteringen kommer ur insikten att för att göra ett ännu större intryck på
samhället så behöver vi växa, och för att växa behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och fler ledare
blir vi genom att behålla de ledare som vi har, återuppväcka vilande ledare, samt rekrytera nya ledare.
I vår lokalavdelning är vi bra på att möjliggöra och erbjuda utbildningar och fortbildningar som
efterfrågas av våra ledare, medan vi har svårare att rekrytera nya ledare för att starta nya grupper
samt fylla på efter ledare som slutar.

4.2 Lokalavdelningens ledare

I dagsläget har lokalavdelningen strax över 300 ledare vilka varje år gör viktiga insatser genom att
skapa verksamhet.
För att bygga på våra styrkor och möta våra utmaningar ska vi under 2021 genomföra följande
prioriterade aktiviteter:


Samtliga nya ledare ska inom ett år från första terminen ha genomgått grundutbildning för
respektive gren.



Rekrytering av Hjälpledare bland föräldrar till barn i verksamheten.



Rekrytering av nya ledare via introduktions kvällar vår och höst



o

Prova på verksamhet (till exempel Knopp/Knytte/Mulle)

o

Introkvällar för potentiella nya ledare

Mentorskap för nya ledare
o



Arbeta fram en strategi för mentorskap och testa

Fortbildning av ledare
o

Kortare utbildningar – Kväll i veckan eller halvdag under helg.

o

Fortbildningar som är verksamhetsspecifika, grenspecifika

o

Utbyte inom sin verksamhetsgren, även mellan olika lokalavdelningar (idéträffar)



Uppföljning av verksamhetsplanen halvårsvis och redovisa till styrelsen.



Genomföra digitala upptaktsträffar VT-21 och introducera Teams till ledare



Uppmuntra alla ledare att använda ett blått profilplagg i samband med att de leder
äventyr/aktiviteter.

Lokalavdelningen ska årligen säkerställa att samtliga ledarmarkeringar i medlemsregistret är aktuella,
och i linje med Styrdokument Friluftsakademin. Dessutom ska alla ledare som arbetar med barn och
ungdomar under 18 år ha visat upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.
Ansvarig för arbetet med våra ledare 2021 är: Ledarutvecklingsgruppen

4.3 Fortbildningar

Inom Friluftsakademin skiljer vi på utbildning och fortbildning. Utbildning är när vi utbildar nya
ledare utifrån en gemensam utbildningsplan. Med fortbildning åsyftar vi aktiviteter som har till syfte
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att utveckla våra ledare men som inte har någon gemensam utbildningsplan. Fortbildningarna är ett
bra sätt för våra ledare att utveckla sig i rollen, hålla sina kunskaper och färdigheter aktuella och
skapa utrymma för reflektion.
2021 ska lokalavdelningens ledare erbjudas deltagande i följande fortbildningar:


Första hjälpen



Kanadensare steg 2 (strömmande vatten)



Inspirationskvällar med olika teman

4.4 Ledarregister

Lokalavdelningen ska säkerställa att ledarmarkeringarna i medlemsregistret är aktuella, och i linje
med styrdokument Friluftsakademin.

5. Opinionsbildning och påverkan
För att främja en samhällsutveckling som gynnar våra prioriteringar ska lokalavdelningen:


Delta i relevanta lokala nätverk



Svara på remisser som är av intresse

6. Kommunikation
Synlighet av alla grenar i sociala medier
 Ett sätt är att få fler bilder på ungdomar och tagna i flera olika miljöer.
 Synlighet av ledarna men också vad får jag som ledare?
 Marknadsföring av ledarrollen vilka förmåner, utbildningar och upplevelser som erbjuds.
 Synlighet i alla delarna av Malmö
 Försöka synas inom andra socioekonomiska grupper än vad vi är representerade inom idag,
såsom verksamhet i folkets park och Kul-i-Malmö.
 Delta i riksorganisationens kampanj ”Bli ledare”, genom att informera riksorganisationen om
inom vilka grenar lokalavdelningen aktivt söker fler ledare, samt genom att direkt kontakta
och inom kort träffa samtliga intresseanmälningar.
 Delta i riksorganisationens kampanj ”Bli medlem” genom att sprida kampanjmaterialet.


Kontakta lokalmedia i samband med intressant verksamhet för att fråga om de är intresserade
att göra ett reportage.



Delta på något lokalt event årligen (till exempel marknadsdagar eller en föreningarnas dag), i
syfte att träffa potentiella medlemmar.



Säkerställa att lokalavdelningens äventyr/aktiviteter utanför barn- och ungdomsgruppernas
verksamhet publiceras på Friluftsfrämjandets webbplats (i den s.k. Äventyrshanteraren),
samt att informationen är tydlig och inbjudande för potentiella medlemmar.



Säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika äventyr/aktiviteter sprids till
medlemmar och potentiella medlemmar (friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom
mejl, nyhetsbrev, sociala medier och lokalmedia.



Säkerställa att informationen om lokalavdelningen på Friluftsfrämjandets webbplats är
komplett och uppdaterad.

Ansvarig: Kommunikationsgruppen i Malmö LA
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7. Organisation
7.1 Nulägesanalys och prioriteringar

Vår lokalavdelning mår generellt mycket bra, men det finns självklart även utmaningar. Det är viktigt
att fortsätta ökningen av antalet medlemmar, bland annat genom ökad rekrytering av ledare och
kursledare. Det är även viktigt att fortsätta ligga i framkant inom digitaliseringen. Vi uppmuntrar
samtliga ledare att skaffa en Friluftsfrämjandet-epost för att kunna arbeta i våra kanaler.

7.2 Årsmöte

Årsmötet kommer 2021 att genomföras digitalt, via Teams, den 6 mars 2021

7.3 Styrelsen

Styrelsen ska strategiskt leda, driva och utveckla lokalavdelningen. Styrelsen skall verka i enlighet
med Friluftsfrämjandets stadgar. Styrelsen genomför möten en gång i månaden med uppehåll under
juli och augusti, av dessa möten är två långmöten, ett på våren (14 mars) och ett på hösten.
Styrelsen ska dessutom utse (utöver de poster som utses av årsmötet) utse ansvar för följande
områden: Vice Ordförande, Ekonomiansvarig och Personalansvarig.

7.4 Valberedningen

Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av lokalavdelningen, främst
genom ansvaret att föreslå ledamöter till styrelsen samt revisorer.

7.5 Administration

Det krävs en hel del administration för att sköta en lokalavdelning inom Friluftsfrämjandet. Beskriv
kortfattat vad lokalavdelningens administration ska fokusera på 2021:
•

Fortlöpande arbete

•

Att samtliga ledare och funktionärer har lämnat in eller uppvisat särskilt utdrag ur
belastningsregistret.

Lokalavdelningen ska säkerställa att informationen om lokalavdelningens förtroendevalda och ledare
i medlemsregistret är komplett och uppdaterad.

7.6 Styrdokument

Friluftsfrämjandet styrs utifrån stadgan samt följande styrdokument:
•

Uppförandekod

•

Blå boken

•

Styrdokument Friluftsakademin

•

Alkoholpolicy

•

Styrdokument för hantering av jäv och oberoende

•

Styrdokument Begränsat utdrag ur belastningsregistret

•

Styrdokument Finansiering

•

Styrelsens arbetsordning
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•

Styrdokument Minskad inverkad på ekosystem och klimat

7.8 Friluftslivets år 2021

2021 är, enligt beslut av regeringen och riksdagen, Friluftslivets år i Sverige. Friluftslivets år
finansieras av regeringen/riksdagen genom Naturvårdsverket, och samordnas av Svenskt Friluftsliv.
Friluftsfrämjandet ska erbjuda Friluftslivets år sitt fulla engagemang, eftersom projektet har stora
synergieffekter med Friluftsfrämjandets uppdrag: ”folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen,
genom friluftsliv”.
Lokalavdelningen ska engagera sig i Friluftslivets år genom att
•

Fortsätta att främja friluftslivet i vårt område

•

Fortsätta vårt samarbete med FNF

•

Samverka med Marint kunskapscentrum i Malmö

8. Ekonomi och finansiering
Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen finansieras av medlemsavgifter, projektmedel, övriga bidrag och
gåvor, samt egna intäkter. Syftet med ekonomin och finansieringen är att bidra med förutsättningar
till en hållbar utveckling av vår verksamhet.
2021 vill vi utveckla arbetet med deltagaravgifter, i syfte att säkerställa att deltagaravgifterna skapar
ett litet överskott, inkl. kostnader för till exempel material, ledarnas utbildning och fortbildning samt
profilplagg.
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