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Efter en dag på is med frisk luft och sol är jag nöjd och glad.  

Tänk att bara kunna ansluta sig till ett gäng och få följa en erfaren ledare på riktig sjöis! Jag packar 

min ryggsäck och infinner mig i tid på en bestämd plats och sen är det bara för mig att åka med. Jag 

litar på turledaren och han för mig till ställen jag aldrig skulle kommit till på egen hand. Under färden 

lär jag dessutom känna nya spännande människor och småpratar med några gamla bekanta. Jag bara 

såg till att bli medlem i Friluftsfrämjandet så öppnade sig en helt ny värld av aktiviteter.  

Det är tack vare engagemanget och det ideella arbetet från våra ledare och övriga aktiva medlemmar 

som allt detta roliga finns. Tack till er, tusen tack! 

Här i Ronneby har vi stabila verksamheter. Barnverksamheten täcker alla åldersgrupperna utom 

TVM. Skridskoskolan för barn har vi haft igång några säsonger och det räknar vi med att fortsätta 

med. Samarbetet med Fredriksbergs bandyklubb kring skridskoskolan har varit väldigt uppskattat. 

Vuxenverksamheten kretsar främst kring kajakpaddling och långfärdsskridskoåkning. Det sista året 

har man också kunnat följa med på vandring på Blekingeleden. Dessa aktiviteter vänder sig till våra 

medlemmar men Ronnebyborna kan också dra fördel av våra aktiviteter. Man promenerar vår och 

höst i våra Hultalunkar. Det är uppskattat att gå en runda och få svara på tipsfrågor som vänder sig 

både till barn och vuxna. Många gånger ser vi flera generationer som deltar. 

Friluftsfrämjandet känner förstås stort ansvar för att Allemansrätten värnas och respekteras. Vårt 

behov av frisk natur gör att vi deltar i olika sammanhang kring miljövård. 2018 samlades barn och 

vuxna till exempel för att städa en strandsträcka utmed Gö udde.  

Nöjd och glad - ja verkligen! Dessutom kan vi delta i aktiviteter som ordnas av andra lokalavdelningar 

runt om i landet. Allt detta bara för att jag är medlem. Ännu mer får jag ut om jag engagerar mig lite i 

föreningens arbete. Välkommen! 

Åsa Sandelin Sjölander 

  



  4 

 

 

Ordförande Åsa Sandelin Sjölander 2019 

Vice ordförande Leif Nilsson 2020 

Kassör Berth-Anders Svensson 2020 

Ledamot Louise Bergenrup 2020 

Ledamot Greger Olsson 2019 

Ledamot Gustav Bäcklund 2019 

Ledamot Ia Blomgren 2019 

Suppleant Agneta Bengtsson 2019 

Suppleant Anna Lövgren 2019 

Barn och ungdom Louise Bergenrup 

Långfärdsskridsko Leif Nilsson 

Kajak Greger Olsson 

Kanot/uthyrning Berth-Anders Svensson 

Turskidåkning Bengt Ignell 

Hultalunken Leif Nilsson 

Revisorer(1år) Pia Lilja med personlig ersättare Mats-Ola Landbris 

 Siv Johannesson med personlig ersättare Sune Håkansson 

Valberedning Mikael Lundqvist 

 Bengt Sjögren 

Lotteriansvarig Berth-Anders Svensson 

Medlemsombud och webbadministratör Gustav Bäcklund 
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Under året har cirka 30 personer hjälp till som ledare eller annan funktionär i föreningens 

verksamhet. 

Under året har 3 personer gått utbildning till ledare. Dessa är Hanna Lind, Sofie Östblom och Åsa 

Sandelin Sjölander. 

Styrelsen har träffats vid 7 tillfällen och hållit protokollförda möten. Dessa möten har hållits på 

Lugnevi i Ronneby. 

Söndagen den 11 mars höll lokalavdelningen sitt årsmöte. Mötet hölls på Lugnevi, Ronneby is-arena. 

Innan de formella förhandlingarna påbörjades, bjöds det på en föreläsning om ”Natur & Friluftsliv i 

Blekinge” med Robert Ekholm. 

Årets regionstämma hölls på Lögnäs gård i Laholm. Gustav Bäcklund och Bengt Sjögren 

representerade lokalavdelningen vid stämman.  

Friluftsfrämjandet disponerar två förråd i Fredriksbergs BK’s lokaler på Lugnevi. Friluftsfrämjandet 

använder även dessa lokaler för styrelsemöten och andra föreningsaktiviteter. 

Föreningen disponerar även ett förråd på Karlsnäsgården för utrustning till våra kanoter. 

Bengt Ignell har representerat lokalavdelningen i biosfärområde Blekinge Arkipelag som arbetar för 

att tillgängliggöra den blekingska skärgården. 
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Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 100 000 medlemmar och 

7000 ideella ledare, varav 328 medlemmar och 29 ledare är medlemmar i vår 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.  

Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet genomfört 4473 aktivitetstimmar. 

Skogsknytteverksamheten bygger på att varje barn (i åldern 3-5 år) har någon vuxen med sig ut i 

skogen.  Den medföljande föräldern/vuxna förväntas att vara barnets trygghet, vara barnets 

medhjälpare samt delta aktivt i lekar och upptäckter. 

Under vårterminen har vi haft aktiviteten - trädet i lådan och följt vårens frammarsch genom titta på 

vår naturruta varje träff. Alla utom en träff har varit vid vår speciella knytteplats vid Salsjön. Vid varje 

träff har vi letat efter knytte, sjungit, lekt och givetvis fikat. Under terminen har vi lärt oss vad som är 

bra att packa i sin ryggsäck. På kosläppet i Bräkne-Hoby gjorde vi konstverk med material från 

naturen. Vi har även letat efter bajs! Vi hittade bajs från älg, dovhjort, rådjur, vildsvin och hare. 

Många fina fynd gjorde vi när vi håvade i Salsjön nämligen kräftor, småfiskar, grodyngel och 

skräddare. På avslutningen pratade vi om hur viktiga vildbina är och byggde hotell till dem.  

Gruppen har träffats 5 ggr, totalt 85 aktivitetstimmar. 

Ansvariga ledare: Annelie Jonsson & Hanna Lind  

Tillsammans har vi upplevt hösten med alla våra sinnen. Vi har tittat, luktat, känt och lyssnat. Vi har 

byggt kott-landskap, gjort blåbärsstrå, letat färger, letat former, pratat om olika djur (fåglar, björnar, 

småkryp, harar m fl), lekt traditionella lekar så som ”Björnen sover”, ”Kom alla mina knyttebarn”, 

”Kanelbullen”, sjungit sånger om skog och natur.  

Barnen har allteftersom terminerna gått känt en samhörighet i gruppen och med naturen, vilket är 

en enorm glädje att se både som förälder och ledare. 

Gruppen har träffats 5 ggr, totalt 85 aktivitetstimmar. 

Ansvariga ledare: Hanna Lind Hjälpledare: Linnéa Bergenrup 
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Under året har vi haft en Mullegrupp i lokalavdelningen. Träffarna har i huvudsak varit vid Salsjön 

utanför Bräkne-Hoby. Vid de flesta tillfällen har vi träffats samtidigt som Knyttegruppen haft sina 

träffar. En del familjer har barn i båda grupperna, och kan då enklare delta i vår verksamhet. 

Under året har Louise Bergenrup och Ia Blomgren agerat Mulle. 

Under våren träffades Mullegruppen vid 4 

tillfällen. Vi var vid Salsjön och den Mulleplats 

som vi haft där under ett par terminer. Mulle kom 

och hälsade på oss vid ett av tillfällena. Vi lekte då 

”Knack-knack är Mulle hemma?”, precis som vi 

gjorde de flesta gångerna. 

Ledare var Gustav Bäcklund och Sofie Östblom. 

Det var med stor förväntan som skogmullebarnen deltagit i höstens aktiviteter. Vi har bekantat oss 

med en ny mulleplats som rymmer både härlig natur- och kulturmiljö. Mulle har lärt oss om vad 

skräp är och vad som händer med skräpet i naturen. Barnen har även gjort en egen skräpbräda som 

vi grävde ner och som ska grävas upp igen till våren.  

Vi har pratat om hösten, tittat på mulletv och gjort fina naturvävar.  

Naturligtvis så blev det skattjakt på avslutning och till slut när vi hittat alla nycklarna fann barnen 

Mulles adventskalender. Vi grillade korv och fick fint besök av Mulle, som delade ut gnuggisar och 

terminsmärke. Under alla träffar har vi givetvis fikat, sjungit och lekt lekar som Björnen sover, Kom 

alla mina små mullebarn och Röda lyktan. Mulleterminen blev kort men väldigt rolig, 4 träffar med 

totalt 66 aktivitetstimmar. 

Ansvarig ledare; Annelie Jonsson 

 

Gruppen har under våren bestått av 12 barn och 2 ledare som har träffats vid sex tillfällen. Vi har 

testat olika sätt att uppleva naturen och provat på och lärt oss olika friluftstekniker. Vi har byggt 

hinderbana, vandrat, upplevt fågelskådning på Torhamns Udde, orienterat och lagat mat. Vi har även 

pratat om naturen och allemansrätten. Självklart har vi lekt och haft roligt tillsammans vid varje 

tillfälle. Vi avslutade med att bygga läger och gå igenom vad som behövs för att övernatta i naturen. 

Ansvariga ledare; David Lind & Viktoria Bodin 
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Inför hösten blev det lite förändringar i Strövargruppen. De äldsta Mullebarnen från i våras fick gå 

upp i strövargruppen. Gruppen blev relativt stor och 17 barn var anmälda till gruppen. De flesta var 

med varje gång. En annan förändring var att Gustav Bäcklund blev ledare istället för David Lind. 

Gruppen har träffats vid fem tillfällen under 

hösten. Första och sista tillfället var vid Salsjön 

där vi grillade och hade det mysigt. Däremellan 

hann vi med att besöka Eriksbergs stränder, 

Skaftaskärv och Södra Brunnsskogen. 

Aktiviteterna bestod av skräpplockning, 

grottkrypning och trädklättring. Därutöver så har 

vi lekt sjungit och haft skoj på en massa andra 

sätt.  

Ansvariga ledare; Gustav Bäcklund & Viktoria 

Bodin 

Frilufsar-verksamheten bygger på att varje barn har haft med sig en egen ryggsäck med det som 

behövs för aktiviteten. Så som kläder efter väder, mat och dryck, övernattningsutrustning, kikare, 

täljkniv mm. Respekten och omtanken för naturen finns alltid med som en röd tråd genom 

verksamheten. Tillsammans (ledare och barn) lär vi oss att uppskatta, respektera och leva i och med 

naturen, 

Vårt fokus har under året legat på att stärka banden mellan barnen och bygga upp 

självförtroendet/självkänslan hos individen genom att möta nya utmaningar i naturen. Det har varit 

både lättare och svårare utmaningar. 

Vi har under våren träffats vid 6 tillfällen.  

Hjärngympa på genom att gå Hultalunkens tipspromenad. Barnen har också fått utökade kunskaper 

om 1:a hjälpen; hur tar vi hand om oss själva och varandra om olyckan är framme. Hur stoppar jag en 

blödning? Vad gör jag om någon fått något i halsen, ringa 112. Barnen ställde många frågor och fick b 

la prova på att lägga varandra i framstupa sidoläge.  

Vi har skapat med kniv, då gänget gjorde roliga kreationer så som barkbåtar, hjärtan, roliga figurer 

mm. Tillsammans har vi lagat mat över öppen eld och då också tränat på att tända eld både med 

tändstickor och med tändstål. Lufsargänget har även lärt sig färdigheten att bygga trefötter av slanor 

och rep.  

En stor begivenhet var vårt deltagande i Kronprinsessan Victorias landskapsvandring i Ronneby 

Brunnspark. Vi tillagade krabbelurer på stormkök, som vi bjöd Kronprinsessan och hennes följe på. En 
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spännande upplevelse! 

Cyklingvandringen var en utmaning med cykling i olika miljöer. Asfaltsväg, grusväg, skogsstig. Skogen 

gav oss som alltid det där lilla extra då det låg fallna träd över stigen så vi fick hjälpas åt att lyfta över 

våra cyklar. Härligt samarbete! En skön dag som gav oss mycket frisk luft och motion.  

Som avslutning blev det övernattning i vindskydd vid Träsko-Elofs udde. Vi byggde tillsammans 

vindskydd att sova i av presenningar, slanor och rep. Vi fick öva på att klara oss utan kylskåp och med 

begränsad tillgång på vatten. Diska och bada i sjön. Laga mat på stormkök och sova utomhus i 

sovsäck på liggunderlag. Vindskydd har öppna sidor så myggorna gjorde oss sällskap stora delar av 

natten, vilken var en utmanande övning i att det är vi som är på besök i naturen och att det är vi som 

får anpassa oss till omgivningen. 

I snitt har 12 barn deltagit vid varje tillfälle. Totalt har Frilufsarna träffats 53 studietimmar (1 

studietimme = 45 min) under våren. 

Vi har plockat skärp och pratat om skräp. Utrustade med skräppåsar och handskar gick vi längs med 

kusten och plockade upp plast, glas, metall, solstolar mm. Barnen fick en bild av hur mycket skärp 

som finns i naturen och vilken skada det gör. Samtal om vikten av att ta med sig sitt skräp hem och 

att varje person kan göra skillnad genom sitt beteende. Extra spännande blev det när barnen hittade 

flaskpost som havet kastat upp på land.  

Vandringen på Blekingeleden från Alnaryd till Nävragöl med övernattning i Alljungen blev en 

spännande och härlig tur. Vi såg hur skiftande Blekinges natur är längs med sträckan. Pratade bl a om 

smalspåren som en gång i tiden gick längs med Krösnabanan och om Nils Holgerssons resa över 

naturens olika trappsteg. Med övernattningspackning, regn och lite skoskav är kamratskapen extra 

viktig. Barnen tog själva ansvar för att planera intaget av sin medhavda mat och dryck. 

Vid ett tillfälle träffades vi för en enkel spakväll i naturen.  Vi plockade granbarr och värmde vatten 

över elden för att sedan njuta av ett varmt grandoftande fotbad framför öppen eld. Grillade 

medhavd mat och lekte kurragömma. Vi har även följt med Naturskyddsföreningen på en vandring 

längs med Lyckebyån. Tanken var att vi skulle se hur havsöringarna leker i ån. Tyvärr fick vi inte syn 

på en enda och fick ytterligare en gång bevis på att vi är besökare i en natur, som lever sitt egna liv. 

Men vi fick höra mycket intressant om fisken och se en spännande miljö. Avslutade träffen med 

matlagning på stormkök och roade oss med diverse lekar. 

Terminsavslutningen blev en mysig kväll med kvällsmål och lek i mörkret! Utrustade med teleskop 

tillsammans med ett par av barnens rymdintresserade föräldrar träffades vi för att titta på månen, 

stjärnorna mm. Det var mulet så vi såg inte så mycket, men fick mycket kunskap om rymden då vi 

pratade om allt från stjärnor till svarta hål och spekulerade kring ufon.  

Gruppens 15 deltagare har träffats vid 5 tillfällen och totalt 56 studietimmar. 

Ansvariga ledare; Louise Bergenrup & Martina Hansson 
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Vintern 2017/2018 genomförde vi skridskoskola tillsammans med Fredriksbergs BK på Lugnevi. 

Under säsongen fanns 10 tillfällen från början av december till slutet av februari. Ett tillfälle fick 

tyvärr ställas in pga blidväder. Skridskoskolan har fungerat bra tillsammans med våra andra 

barngrupper för att ”rekrytera” åt båda hållen. Barn som varit med i Mulle och Knytte har börjat på 

skridskoskolan. Och barn som börjat i skridskoskolan har sedan kommit med i våra andra 

barngrupper. 

Deltagarna i skridskoskolan har antingen varit anmälda hos oss eller via Fredriksbergs BK. Anmälda 

via friluftsfrämjandet var nästan 30 barn. 

Ledare var Gustav Bäcklund och David Lind, samt hjälp från ungdomsspelare ur Fredriksbergs BK. 

Skridskoskolan har även startat upp för säsongen 2018/2019. Fyra tillfällen hann avverkas under 

2018. 

Under året har Ronneby lokalavdelning tillsammans med lokalavdelningarna i Karlshamn och 

Karlskrona, som traditionen bjuder, genomfört torsdagspaddlingar i Blekinges vackra skärgård. Från 

början av maj till slutet av september har vi samlats varje torsdagskväll för tre timmars paddling från 

olika startplatser i Blekinge; från Pukavik i väster till Karlskrona i öster. Totalt var det 21 

kvällspaddlingar utlysta och av dessa genomfördes 20 stycken; en ställdes in på grund av regn och 

blåst. Säsongen avslutades som vanligt med paddling från Järnavik, där Bengt Ignell traditionsenligt 

bjöd på äppelkaka och man kunde lyssna på hjortbröl från Eriksberg. 

Året bjöd på relativt varmt 

väder, men det var tidvis ganska 

blåsiga förhållanden. Ett tiotal 

ledare turades om att leda de 

olika turerna och ca 60 olika 

individer har i varierad 

omfattning deltagit på våra 

torsdagspaddlingar. En tredjedel 

av deltagarna var kvinnor och vi 

har haft ett åldersspann från ca 

15 år till 85 år på våra deltagare. 

Totalt genererade 

kajakverksamheten 555 

aktivitetstimmar. 185 deltagare 

(vilket ger ett snitt på 9,25 

deltagare/gång) paddlade totalt 2212 km. Även detta år har vi vid ett antal tillfällen erbjudit delade 

turer, där man kunnat välja om man vill paddla en lite längre, eller en lite kortare tur. Detta har varit 

ett uppskattat upplägg. Nytt för i år var att vi vid ett tillfälle i samband med torsdagspaddlingarna 
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erbjöd möjligheten att öva nödförfarande vid kapsejsning. Detta tillfälle lockade nästan 20 deltagare 

och många tyckte detta var ett bra inslag i verksamheten. 

 Utöver torsdagspaddlingarna deltog ett antal kajakpaddlare från lokalavdelningarna i Blekinge på 

Nytäppetträffen, som arrangeras av Kajak Syd på Östra Bokö i Hällaryds skärgård i slutet av maj. Vi 

hade dessutom ledare som ledde turer i samband med Tjäröfestivalen och detta var ett mycket 

uppskattat inslag. 

Inför säsongen samlades merparten av turledarna i Järnavik för ett uppstartsmöte. Det erbjöds 

praktiska paddelövningar och vi hade också genomgång om säkerhet, utrustning och nödkunskap.  

I början av januari kom en kort köldknäpp men sedan dröjde det ända till en bit in i februari innan 

isarna blev bäriga. Därefter blev det en månad med en hel del skrinnande.  Totalt anordnade 

sektionen 20 registrerade turer att jämföra med 40 året innan.  Under november lade sig isen på en 

del sjöar och några turer kunde genomföras. 

På Ronneby Isarena (Lugnevi) har föreningen fortsatt att ha ledare på plats en gång i veckan då det är 

allmänhetens åkning utan klubbor. Cirka 400  skrinnare  passade på att träna  teknik och kondition 

dessa kvällar under vintern 2017-18. Vissa kvällar tränade man även livlinekastning. Åsa Sjölander 

fullföljde sin ledarutbildning och fick sitt ledarmärke. 

Årets upptaktsträff hölls på Naturum i november och uppemot 50 personer deltog. Man gjorde en 

återblick på den gångna säsongen och planerade för den kommande. Robert Ekholm visade bilder 

från vinterns turer och Ebbe Karlsson berättade om hur man kan utnyttja satellitbilder för att hitta is.  

En studiecirkel med 13 deltagare genomfördes i december. Förutom teori hade man praktiska 

övningar på Lugnevi.  

En ledare från Ronneby deltog i den upptaktsträff som LångfärdsSkrinnarna i Sydöst (LSS) ordnade 

under hösten. Liksom tidigare år administrerade LSS sin verksamhet genom Ronneby lokalavdelning.  

Alla skridskoturer som anordnas av Ronneby utlyses genom LSS. 

Föreningen har skridskor och annan utrustning för långfärdsskridsko till utlåning. 

Följande ledare är aktiva inom sektionens verksamhet: 

Reid Cedergren, Robert Ekholm, Bengt Ignell, Mats-Ola Landbris, Per Linde.  Eva Lundgren, Greger 

Olsson, Brith Sandin, Bengt Sjögren, Åsa Sjölander och Leif Nilsson, sektionsledare. 
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Sedvanligt genomfördes en vårlunk och en höstlunk. 

Två barnlunkar i anslutning till påsklovet respektive novemberlovet ingick i Ronnebyskolornas 

höstlovsprogram och barnen fick starta gratis.   

Vårlunken: 410 (458) varav 100(113) barn  ( ) = föregående år 

Höstlunken: 532 (482) varav 132(134) barn 

Alla vinster består av presentkort skänkta av sponsorer och vinsterna på lottringarna består till stor 

del av gåvor.  

Funktionärer och medhjälpare på olika sätt var: Agneta och Joakim Bengtsson, Ia Blomgren med 

familj, Gustav Bäcklund, Eina Danielsson, Lisbeth Ekman, Göran Jönsson, Tommy Kurtsson. Michael 

och Malin Lundquist, Leif Nilsson, Greger Olsson med familj, Karin Piculell, Åsa Sjölander och Bengt 

Sjögren. 

Föreningen har 12 kanoter som finns för uthyrning på Karlsnäsgården. Uthyrningsperioden har varit 

från 1 maj till 15 oktober. Under högsäsong(1 juni till 31 augusti) har Preem i Ronneby hjälpt till med 

nyckelutlämning och bokning. För tillsyn av kanoterna har föreningen haft en lista med utpekade 

ansvariga under sommaren. Totalt har mellan 5 till 10 personer varit kanotvakter. 

Under året har 37 uthyrningar skett vilket gett ett 

en god slant på över 10000 kronor till föreningens 

kassa. Detta är en ökning i förhållande till tidigare 

år. 

Vi hade en förhållandevis bra skidsäsong med 

många tillfällen att "spontanåka" i 

Gammelstopstrakten. 

"Öppet spår" (1-3 km) arrangerades vid 3 tillfällen: 

3/3 med 15 deltagare, 4/3 gav 10 st och 10/3 hade 

10 deltagare. 
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I April besökte Kronprinsessan Victoria, Blekinge och Ronneby för att genomföra en av sina 

landskapsvandringar. Friluftsfrämjandet i Ronneby deltog med några av sina barngrupper som visade 

upp sin verksamhet. Det lektes lekar och bjöds på Krabbelurer. 

När vandringen passerade Ronnebyån visade kajakverksamheten upp sig. Ett antal medlemmar följde 

vandringen från sina kajaker i ån. 

Under året ordnade vi fyra vandringar. Sträckorna blev mellan 12 km och 16 km långa och det var ca 

tio personer som deltog. 

Vi gick tidigt på våren och sent på hösten så vädret var omväxlande och ställde lite krav på vandrarna 

och deras packning. Nu har vi kommit halvvägs från Ronneby till Kristianopel och planerar att 

fortsätta där vi slutade. 

Under 2018 fortsatte samarbetet med Skogstyrelsen enligt det samarbetsavtal som gäller från 2003.  

Syftet är att försöka ge Friluftsfrämjandets medlemmar en replipunkt att samlas omkring, en fast 

plats för söndagsutflykten/-promenaden och sektionernas verksamhetsutövande. 

Skogsgården Gammalstorp ligger 17 km norr om Ronneby centrum. I omgivningarna finns anlagda 

strövstigar, uppskattade rast- och grillplatser, sjöar och parkeringsplatser. 

Röjningsunderhåll av markerade stigar vid 

Gammelstorp har genomförts 20/10 och 25/10. 6 

personer har gjort 24 arbetstimmar. Arbetet har även 

omfattat en skridskoled vid Mållsjön samt en skidled 

från stora parkeringen till Gåsemaden Listersjön. 

I slutet av april genomfördes en strandstädning på 

Göholm tillsammans med Naturskyddsföreningen i 

Ronneby. Den samlade ett 40-tal deltagare som fyllde 

en hel container med brännbart strandskräp samt glas 

och metall. 
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Föreningens samarbetar sedan några år med Studiefrämjandet. Många av våra aktiviteter ingår 

samtidigt i Studiefrämjandets utbud. Därigenom får vi hjälp med att marknadsföra vår verksamhet 

och Studiefrämjandet tillhandahåller ibland även lokaler och föreläsare. Dessutom kan vi få hjälp 

med att anskaffa material som behövs för att genomföra våra aktiviteter. Studiefrämjandet 

tillhandahåller dessutom utbildningar av olika slag som ledare och funktionärer inom vår förening har 

möjligheter att delta i, 

Vi samarbetar även med Naturum och Naturskyddsföreningen i Ronneby. Många av våra 

programpunkter intresserar en bred publik och ur marknadssynpunkt är det fördelaktigt att vi kan 

hjälpas åt att gemensamt föra ut varandras arrangemang.  

Genom att samordna våra årsmöten kan vi exempelvis satsa på föredrag av hög kvalité. Detta i sin 

tur gör att det blir lättare att locka medlemmar till mötena. 

Föreningskvällarna hos Team Sportia ger dem en möjlighet att marknadsföra sig samtidigt som våra 

medlemmar kan handla till fördelaktiga priser. Många kommer på dessa kvällar vilket tyder på att 

medlemmarna upplever det som en fin medlemsförmån. 

Vårt avtal med Fredriksbergs BK ger oss tillgång till förrådsutrymmen och möteslokaler utan att vi 

behöver ta ansvar för skötsel och drift av lokalerna. Det är också mycket praktiskt i samband med 

aktiviteter på Lugnevi. Skridskoskolan genomförs i samarbete med Fredriksbergs BK. 

2013-2018: (Medlemsår: 1 okt. – 30 sept.) 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Förändring 

Vuxen (26- år) 100 102 130 145 172 164 -8 

Ungdom (13 – 25 år) 11 14 17 23 26 34 +8 

Barn (0-12 år) 42 43 61 90 114 130 +16 

Okänd ålder 15 14     0 

Totalt 168 173 208 258 312 328 +16 
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