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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 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.  

2021 fortsatte där 2020 lämnat oss med de påverkningarna som Covid-19 pandemin erbjöd. Vi fortsatte att ta 

oss an dessa med en fantastisk glöd och ett engagemang utan dess like i vår 90-åriga historia. Tyvärr fick vi 

ställa in Mulleloppet och senarelägga Camp Glöd, men när vi väl kunde köra Camp Glöd var det som inget 

annat. Camp Glöd var större, roligare och festligare bl.a. eftersom vi passade på att fira vår 90-års dag. Vi 

visade att vi är en 90-åring med krut och glöd i. Vi har i takt med att pandemin falnat blåst liv i våra större 

äventyr och tagit oss längre bort från våra närområden. Vi har även tagit oss an nya samarbeten för att hjälpa 

till att visa vår fantastiska natur för nya målgrupper. 

Våra medlemmar, äventyrsdeltagare, ledare, förtroendevalda, funktionärer och anställda är kuggarna som 

driver vår verksamhet framåt och bidrar tillsammans till att fortsätta göra Malmö och Sverige bättre.  

Tack för ditt engagemang och din insats!  

Joachim Lövin, Ordförande Friluftsfrämjandet Malmö Lokalavdelning 

 

  



  3 

 

 

 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 112 000 medlemmar och 7000 

ideella ledare, varav 2880 medlemmar och ca 350 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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2021-arbetade vi med med två särskilda prioriteringar: 

• 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. 

Vi har värvat så många ledare vi kunnat, dock har pandemin gjort att vi inte har kunnat genomföra 

något större ledarevent, inför sommaren genomförde vi en ledarträff utomhus med ca 90 närvarande 

ledare uppdelade grenvis.  

• 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. 

Camp glöd fick skjutas från maj till september men kunde då genomföras med rekordstort antal deltagare, 

över 800 anmälda från alla åldersgrupper. 

Mulleloppet ställde vi in då det blev för omfattande med två så stora arrangemang samma månad, vi 

prioriterade Camp glöd.  

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 40 000 barnmedlemmar upp till 12 år varav 1410 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 2021 har våra viktigaste aktiviteter för barn och ungdomar varit Öppna skogsgläntan, Skogsknopp, 

Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare, Frilufsare, Äventyrliga familjen, TVM, MTB, Mulle för barn med autismnivå 1 

och vår skridskoskola. Våra aktiviteter har anpassats så de trots pågående covid-19 pandemi har kunnat 

genomföras tryggt och säkert. 

Öppna skogsgläntan 

Både under vårterminen och höstterminen har en grupp varit aktiv, storleken har varit 24–35 barn och 6–7 

ledare. Marie Lindahl har stöttat ledarna och besökt grupperna. 



  5 

 

 

 

Skogsknopp 

Under våren hade vi 1 grupp och under hösten 1 ny grupp. Marie Lindahl har haft kontakt med ledarna, ordnat 

prova på tillfällen och introkvällar, 3 under våren och 4 under hösten.  

 

Skogsknytte 

Under våren var 18 grupper aktiva och under hösten var 18 grupper igång. Det har anordnats prova på tillfällen 

och introduktionskvällar. Tyvärr kunde styrelsemedlemmar inte besöka grupperna p.g.a. pandemin men även 

här har redan aktiva grupper hjälpt de nya med inspiration och mentorskap. 

 

Skogsmulle 

Vi har Mullegrupper som åker buss till Bokskogen, och vi har Mullegrupper som är i skogsområden nära 

bostadsområden. Allt som allt var 14 Mullegrupper aktiva under våren och 13 under hösten. Alla har fått besök 

av Mulle, under båda terminerna. Det har ordnats prova på gånger och introduktionskvällar, och Marie Lindahls 

täta kontakt med ledarna har fortsatt vara en framgångsfaktor. Tyvärr har pandemin gjort det svårt att 

realisera vår tanke att lufsarledare/f.d. lufsarledare skulle agera mentorer till nya gruppen, men redan aktiva 

grupper har agerat inspiratörer/mentor till nya grupper.  En Mullegrupp för barn med autismnivå 1 har kommit 

igång under året. 

 

Familjemulle 

Vårt mål att ha information på hemsidan har lett till att en grupp håller på att bildas och kommer starta med 

aktiviteter under VT 2022. 

 

Barnskridskoskola 

Vårens skridskoskola löpte på som planerat i Kirseberg på söndagar och Limhamns ishall på tisdagar Vi införde 

nya rutiner pga. Covid-19 under våren och alla bytte om utomhus och inga föräldrar fick vara inne ishallen, 

vilket fungerade bra. Under hösten kunde föräldrar åter igen få titta på sina barn under lektionerna.  

 

Skogsmulle i förskolan  

Vi har fortsatt att samordna verksamheten för 5 förskolor under våren och hösten. Infon har skickats mailledes 

då fysiska träffar inte varit genomförbara. Mulle var på besök i grupperna både vår och höst. 

 

Strövare/Lufsare  

Vi har haft 17 strövargrupper och 18 lufsargrupper under våren och 18 strövargrupper och 18 lufsargrupper 

under hösten. Vi har jobbat aktivt för att fylla på med barn i de grupper där det finns plats och även jobbat för 

att alla grupper ska ha tillräckligt många aktiva ledare så att det fungerar. De flesta gångerna har strövarna åkt 

buss till Everlöv för olika aktiviteter, medans varje lufsargrupp tar sig till olika ställen varje gång. Tyvärr har 

pandemin påverkat möjligheten för TVM att agera hjälpledare då det var svårare att ha gemensamma 

transporter, vår möjlighet att ha många gruppöverskridande verksamheter och att få ledare som inte längre 

har grupper att agera mentorer till nya grupper. 

 

Äventyrliga familjen 

Vår grupp inom Äventyrliga familjen har varit aktiv och behållit sin storlek under året med ca 60 barn och 

föräldrar inskrivna. 
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Antal grupper VT 21 HT 21 

Öppna Skogsgläntan 1 1 

Skogsknopp 1 1 

Skogsknytte 15 19 

Skogsmulle 13 13 

Skogsmulle i förskolan  5 5 

Strövare 17 18 

Frilufsare 14 15 inkl. de grupper som invigdes till TVM 

Äventyrliga familjen 1 1 

Barnskridskor 7 7 

Äventyrliga vuxna 0 0 

TVM 

Under året har antal TVM:are fortsatt öka. För att få till en ökad och längre aktiv tid inom verksamheten, så 
arbetar TVM:s arbetsgrupp aktivt med att finna tillvägagångssätt för att inspirera, motivera och informera 
grupper som bedriver verksamhet inom stadiet Lufsare. P.g.a. pandemin har de planerade aktiviteterna på 
verkats antingen har utförandet fått anpassats och vissa har fått ställas in. TVM:s invigning för Lufsare 
genomfördes och många från TVM var med som funktionärer på föreningens läger Camp Glöd, vilket också 
ökade kontakten mellan Lufsare och TVM.  

 

Under året har det genomförts en del vandringar/turer, bland annat Glöggvandring, vandring med skogsbad, 

vandring Häckeberga runt, vandring längs Snogeholmsleden, med karta och kompass mitt i Malmö, vandring på 

Blåvingeleden, vandring i Brösarpsbyggden, kustvandring på Österlen, vandring i Snogeholm, stadsvandring i 

Malmö när mörkret lagt sig. Det var även planerat för en adventspaddling men det var för mycket is på 

Häckebergasjön för att kunna genomföra. 
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Flera nya vandringsledare har utbildats under året.  

I vår Lokalavdelning används våra kanoter mycket av våra Strövare och Frilufsargrupper och även av våra 

TVM:are. Under året har gruppernas användning fortsatt ligga på en hög nivå, dock något lägre än rekordåret 

2020. 

Det är främst kortare turer i närområdet. Utöver det har vi även ordnat en mycket populär familjepaddling 

kanottur för Ledare/medlemmar på Rönne å. 

Under 2021 har vi även hyrt ut våra kanoter till flera kanotkurser.  

Totalt har vår lokalavdelnings kanadensarverksamhet skapat 307 kanotdagar. 

 

Kanotdagar = användning av våra kanoter 

 

Ingen verksamhet för Äventyrliga vuxna under året p.g.a. pandemin. 

Gruppen har haft fullt upp med utlämning och fixande av allt material under året, Under året har en hel del 

nytt material anskaffats, en ny kanot, vi har även uppdaterat med nya flytvästar 

Under sommaren var 6 ungdomar anställda och drev lovverksamhet vid Naturum Öresund under 5 veckors tid. 

Friluftsfrämjandets fjällverksamhet är som störst under sommaren med fjällvandringar.  

Under 2021 har Malmö lokalavdelning fått en nya certifierad fjälledare. Fjälledarteamet genomförde under 

2021 en fjällvandring med tre grupper sistaårslufsare och även de lufsare som inte kunde åka upp 2020 fick 
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genomföra sina fjällturer i augusti 2021 i Jämtland samt en vuxentur i september, även denna i 

Jämtlandsfjällen.  

Camp Glöd, där ungefär 800 barn (Skogsknytte - Frilufsare), ca 100 Skogsknytteföräldrar och ca 80 funktionärer 
deltog. Vi hade lägret en helg i september vid Saxtorpssjöarna. De äldsta sov i vindskydd två nätter medan de 
yngsta kom ut ett par timmar under lördagen. Det ordnades olika aktiveter så som kanotpaddling, göra upp eld, 
naturbingo, bygga A-bro, göra varm dryck på stormkök, olika lekar och mycket annat. 

Under slutet av året har vi haft skridskolek i Folkets park en gång varannan 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 hoppas vi kan ge nya medlemmar samtidigt som det också ger en slant till vår verksamhet. 

 

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.  

Alla ledare som gått grundutbildning får ledarkläder i form av ledarväst, t-shirt och mössa. 

Vi har under 2021 engagerat runt 350 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, 

Påbyggnadsutbildning Vildmarksäventyr, fjälledarutbildning, kanotledarutbildning m.m. 

Under 2021 hade vi flera olika prova på tillfällen både på våren och på hösten, sammanlagt deltog 40 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. 



  10 

 

 

Inför vårterminens upptaktsträff fick alla ledare tillgång till en Friluftsfrämjandet mail vilket möjliggjorde att 

upptaktsträffen kunde genomföras via teams. 

På upptaktsträffen i Malmö i augusti genomfördes olika workshops tillexempel karta och kompass och packa 

ryggsäck för inspiration och ledarutveckling. 

På upptaktsträffen i Höllviken invigdes det nya förrådet med stor uppslutning av ledare. Nytt material för bland 

annat den yngre gröna verksamheten har tagits fram och utlåningsmaterialet för våra grupper och ledare har 

uppdaterats. 

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 

210930 

(200930) 

Totalt Enskilt 

medlemsskap 

Familje-

medlemsskap 

Grupp-

medlemsskap 

Heders-

medlem 

Barn 0–12 1410 (1317)   668(580)  555 (565)  187 (172)   

Ungdom 13–25  276 (197) 115 (79) 159(118)  2(0)   

Vuxen 26+ 1194 (1046)    286 (248) 870 (759) 36 (37)  2 (2) 

 2880 (2560)   1069 (907) 1584 (1442)  225 (209) 2 (2) 
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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.  

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. 

Vi kommunicerar i följande kanaler: 

• Vår egen hemsida www.friluftsframjandet.se/malmo 

• Facebooksida: Friluftsfrämjandet Malmö 

• Instagram friluftsframjandetmalmo och tvmmalmo 

  

Ett sätt är att få fler bilder på ungdomar och tagna i flera olika miljöer. 

Foton från träffarna efterfrågas varje vecka via ledarforumet på FB 

 

Marknadsföring av ledarrollen vilka förmåner, utbildningar och upplevelser som erbjuds. 

Synlighet i alla delarna av Malmö 

Alla aktiviteter där vi träffar potentiella nya medlemmar har under 2021 blivit inställda på grund av pandemin. 

 

Försöka synas inom andra socioekonomiska grupper än vad vi är representerade inom idag, såsom 

verksamhet i folkets park och Kul-i-Malmö. 

Alla aktiviteter där vi träffar potentiella nya medlemmar har under 2021 blivit inställda på grund av pandemin. 

 

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

reportage. 

Vi har under 2021 inte ansett det vara läge att bjuda in nya personer i grupperna. Många evenemang har även 

fått ställas in eller flyttas. 

 

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

potentiella medlemmar. 

Alla aktiviteter där vi träffar potentiella nya medlemmar har under 2021 blivit inställda på grund av pandemin 

 

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. 

Vi har publicerat alla aktiviteter som inte är träffar i barn och ungdomsverksamheten i Äventyrshanteraren. 
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Säkerställa att informationen om lokalavdelningens olika äventyr/aktiviteter sprids till medlemmar och 

potentiella medlemmar (friluftsintresserad allmänhet), exempelvis genom mejl, nyhetsbrev, sociala medier 

och lokalmedia. 

Alla aktiviteter som inte är träffar i barn och ungdomsverksamheten har marknadsförts dels genom att 

publiceras i våra sociala kanaler (Facebook och Instagram), dels via  

 

Säkerställa att informationen om lokalavdelningen på Friluftsfrämjandets webbplats är komplett och 

uppdaterad. 

Vi har uppdaterat hemsidan kontinuerligt 

 

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 2021 haft 8 ledamöter i styrelsen utöver ordförande och 3 suppleanter, då vi inte haft någon ung 
representant i styrelsen har vi adjungerat unga från TVM:s AG till styrelsemötena för att säkerställa att ungas 
röster hörs i styrelsearbetet. Under året har vi genomfört 8 styrelsemöten varav två möten varit lite längre 
möten, 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 31 (43) medlemmar besökte årsmötet 

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.  

Vår personal 

Under året har Åsa (100%) och Marie (40% från 1/10) 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 G1000, konsulentkonferens, utvecklingsgrupper i vår riksorganisations 

regi m.m. för att hålla sig uppdaterade med allt som rör organisationen. 
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Ordförande Joachim Lövin 

Ekonomi Åsa Johansson 

Sekreterare Ambulerande 

Ledamot Jonas Andersson, Ingrid Sommarin, Rebecka Thunell, Malin Wibom, Erika 

Mårtensson, Louise Johansson, Åsa Johansson, Fredrik Dagsberg 

Suppleant Yvonne Larsson, Dollie Sah Möller, Camilla Porshall 

Valberedning  Nils Gustafsson, Alf Holmquist, Katta Gunnarsson Ståhle 

Revisorer Cecilia Mårtensson, Ana Boltwood 

 

Kontaktinformation till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på: (exempel) 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/malmo/styrelsen/styrelse/  

Personal Åsa Sandberg 100% 

Marie Lindahl 40%  

Befattning Namn 

Tvm:s AG Mathilda Pehrsson, Simon Warhed, Simon Haglund, Michele Bersaglia, Daniel 

Larsson-Thunell, Olle Berglund, Gustav Enebergf, Elis Ullman, Emil 

Hjalmarsson, Erik GLad och Otto Holmström 

Materialgrupp Torbjörn Ängqvist, Lars-Gunnar Larsson, Mats Sihvonen, Alf Holmqvist, 

Roberto Ortiz, Janne Andersson, Alexander Gamelius, Andreas Larsson, Emil 

Lindvall, Louise Johansson,  

Fjälledare Certifierade: Peter Jönsson, Marco Kraus, Björn Mattsson, Alexandra Lundin, 

Torbjörn Ängquist, Rebecka Thunell 

Under validering/utbildning: Johan Andersson, Johan Hansson,  

Kursledare på Regionsnivå Barn: Marie Lindahl, Mats Sihvonen, Marie Wilhelmsson, Ingrid Sommarin, 

Katarina Mattsson, Victor Steffner 

Ung: Anna Mattsson, Åsa Sandberg, Karolina Perngården, Rebecka Thunell 

Kanadensare: Torbjörn Ängqvist, Lars-Gunnar Larsson 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/malmo/styrelsen/styrelse/
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Kajak: Emil Persson 

Låglandsvandring: Peter Jönsson 

Representanter i 

utvecklingsgrupper 

Åsa Sandberg, Utvecklingsgrupp Vildmarksäventyr och Skridskoskola 

Torbjörn Ängquist – Utvecklingsgrupp kanadensare 

Representanter i 

Regionstyrelsen 

Anders Gerward, Marie Wilhelmsson, Anna Mattsson 

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 i Malmö, Folkets park i Malmö, Ullmax, Friluftsvaror, 

Studiefrämjandet, Aktivus och Tellusflaggor. 

 

Underskrifter 2021-02-23 

   

Joachim Lövin - Ordförande Åsa Johansson - Ledamot Ingrid Sommarin – Ledamot 

   

Jonas Andersson – Ledamot Rebecka Thunell – Ledamot Malin Wibom – Ledamot 

   

Erika Mårtensson - Ledamot Louise Johansson – Ledamot Fredrik Dagsberg - Ledamot 

 


