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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

Naturen är fantastisk! 

En stubbe, något varmt att dricka och något gott att 

tugga på……………… LIVSKVALITE´! 

LUST Friluftslivet handlar mycket om att ta vara på 

tiden och njuta av den. Det handlar inte så mycket om 

att man ska prestera och lära sig alla fåglar & blommor, 

utan att samla på sig erfarenhet genom att testa sig 

fram. Att komma på vad det är man själv gillar att göra i 

naturen.  

Överlevnad, bushcraft, matlagning, MTB, eldning, 

löpning, skidåkning, vandring det finns hur mycket som 

helst att pröva på. Som ledare får man möjlighet att 

välja vilket håll gruppen ska ta, men det är individens 

eget intresse som styr till slut. 

 

Att vi kan fortsätta med vår fantastiska verksamhet är 

tack vare alla våra underbara medlemmar och 

engagerade ideella ledare  

TILLGÄNGLIGHET Nya ledare kommer in i 

föreningen med nya idéer, trogna ledare utvecklar och 

håller verksamheten levande. Tillsammans ser vi till att 

Sjöbo Kommuns barn och ungdomar får uppleva all vår 

vackra natur, värna om varandra och bygga upp sitt 

eget naturliga intresse för att vara ute och röra på sig. 

 

KUNSKAP Vi växte med 14st nya ledare förra året   

Vi ska fortsätta att engagera, utveckla och utbilda våra 

ledare så att deras intresse inte bara finns där, utan så 

att var och en känner en stor glädje att vara delaktig i 

en samhällsviktig förening.  

En förening som får alla att hoppa och skutta av glädje i 

vattenpölarna    

 

Ha ett underbart Friluftsår & Fika på! 
Angelica Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låt Äventyret Börja! 
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STYRELSE & ORGANISATION 

Styrelsen har from 14 mars 2018 bestått av 

    Ordförande: Angelica Andersson 

Vice ordförande Marcus Lindgren 

Kassör Corina Carlsson 

Sekreterare Jessica Lindstrand 

Karin Olsson  

Joakim Rosengren 

Alexander Rosenkvist 

Suppleanter:   

Camilla Henriksen 

Joakim Sixtensson 

Lina Sövgren 

Martin Karlsson 

Linda Haglund

Revisor: 

Charlotte Nilsson, SF-Reklam,  

Ersättare Magnus Mårtensson 

 

Valberedningen: 

Sammankallande: Roland Wiking  

Camilla Wydeén

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möte utöver Årsmötet. 

Sjöbo LAs Årsmötet 2018 ägde rum 14 mars på Sjöbo Gästis. 26st deltog.  Therese Rosenkvist & Angelica Andersson 

representerade Sjöbo LA på Regionsstämman.  
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FRILUFTSAKTIVITETER & VERKSAMHET 
Nyårsdagen kickar igång Friluftsfrämjandet SJÖBO. 

Året började med att dela ut Julgransflyern redan på 

Nyårsdagen. Strax därefter startade grupperna upp sin 

verksamhet igen. Under våren har vi deltagit och 

anordnat Valborg och Lions Familjedag. Strövarna 

deltog på Lionsdagen. Båda mycket uppskattade och 

välbesökta evenemang. Frilufsarna sålde korv på Öveds 

Påskmarknad. Och på Julmarknaden hade vi hjälp av 

60st ideella ledare och föräldrar. Dessa evenemang ger 

grupperna och föreningen ett stort tillskott i kassan.  

STORT TACK till alla som ställer upp och hjälper till vid 

alla våra evenemang. 

TVM deltog under storlägret och hjälpte även till under 

Skräpdagen och Julmarknaden.  

STORLÄGRET tillbringades i Raftarp, Snogeholm 

Strövområde. Ett mycket fint lägerområde. Här samlades 

hela föreningen och sammanlagt var vi ca 120 

övernattande och 140st till på dagläger. Vi hade roliga 

stationer med aktiviteter som alla fick testa. Katapult, 

Styltor, Blindbana och massa annat roligt. Tyvärr blev det 

en utmaning, då det var eldförbud. Maten fick vi beställa 

färdig och varm till lördagkvällen, Tacobuffé. Mycket 

uppskattat. Här kunde vi med hjälp av Lions dela ut fina, 

nya buffar till alla i år.  

Mountainbiken rullar på. Under året har det blivit klart 

att nya banor ska byggas i Oran. Inköp av MTB och 

utrustning har vi gjort med hjälp av Sparbanksstiftelsen 

Färs & Frosta.  

Håll Sverige Rent! Vi hade vår skräpdag under hösten.  

Under dagen hade vi lite roliga aktiviteter och 

föreningen bjöd på Gulaschsoppa och bröd. Kommunen 

hjälpte oss att forsla bort all skräp. 

Skridskokvällen Med Äventyrliga Familjen på Ishallen i 

Höör var välbesökt även i år. Vi hade något färre 

deltagare i år, men ändå livat på isen.  

Året avslutades med att Frilufsarna delade ut 

Julgranshäftet. Tack till alla Sponsorer till deras Fjällresa! 

Under hela året har vi haft Vuxenvandringar på olika håll 

o kanter i Skåne. Deltagandet varierar, men intresset 

finns. 

Tillsammans har vi varit ute ca 18 000h tillsamman
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FRILUFTSAKADEMIN & UTBILDNING

Under året har vi fått 2st kanot-utbildade ledare. Det 

krävs att ledarna har Paddelpass Grönt för att ta ut sina 

grupper på ett säkert sätt. 2st ledare har genomgått 

grundkurs, 1st Byta gren och 1st Orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tidig del av året anordnade vi matlagningskurs. 

Gott, nyttigt och väldigt roligt!  

Under Ledarvckan I Idre v. 2 och v. 27 hade vi några 

familjer som var på plats och fick njuta av alla 

fortbildningarna under veckan. 

Vi har även deltagit vid Region Syds Träffpunkter med 

erfarenhetsutbyte 2ggr detta år.  

Häng med ut” tillsammans med Socialpsykiatrin i Sjöbo 

fortsätter även detta året. Projektet kommer att fortlöpa 

under 3år.  Nu är även Tomelilla och Ystad med.  

Våra ledare har haft möjlighet att genomgå kursen 

Trygga Möten under året.  

MEDLEMMAR
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EKONOMI  
Styrelsen har under året jobbat med att säkerställa 

fortsatt god ekonomi i föreningen. Arbetat aktivt med 

att ansöka om fondmedel, sponsring och medarrangörer 

till våra olika projekt. 

Under detta år har vi genomfört 2st projektansökningar. 

”MTB För Alla”, ”Världens Bästa Ledare” med hjälpa av 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.  Nya cyklar, tält, övrigt 

material och Inspiration för ledarna med Klättring. TACK!  

Studiefrämjandet Vi fortsätter vårt samarbete och får 

ett stort aktivitetsstöd därifrån.  

Övedskloster stödjer vårt arbete och deras marknader 

har blivit vår största inkomstkälla.  

Skidbacken var öppen 1helg i januari. Då hade vi all 

utrustning uthyrd och massor av folk i backen. Väldigt 

uppskattat att de kunde värma sig i Grillkåtan. 

Grillkåtan har varit uthyrd en hel del. Men vi har även 

haft oönskade påhälsningar under sommaren. Tyvärr 

brann toavagnen upp, och den är inte ersatt än. Nya 

skyltar och affischer är uppsatta. 

Under året har vi fått medel från Lions Sjöbo så nya 

packpåsar kommer delas ut under våren -19. 

Crafoordska Stiftelsen beviljade medel till ” En Skön 

Natt Ute”. Nya tält och tarpar ska göra att vi sover som 

Prinsessan på Ärten i fortsättningen. 

Genom Region Skåne kan vi fortsätta Projektet Häng 

Med Oss Ut! Under följande 3år tillsammans med 

Socialpsykiatrin Sjöbo, Ystad, Tomelilla. 

Vi tackar även alla sponsorer till Frilufsarnas Fjällresa 

som synts i vårt julgransblad. Vi satte färg på detta 

häftet i år, så det blev ett större informationshäfte. 
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BALANSRAPPORT 
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RESULTATRAPPORT 
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SOCIALT BOKSLUT 

 1. Hur har ni under året arbetat med Er värdegrund? 

Vi har haft genomgång på årsmötet om vår värdegrund. Alla 
ledare genomgår en interaktiv utbildning om 
Friluftsfrämjandet värdegrund, vision och mission. Under 
läger, träffar osv diskuteras ofta dessa frågor. 

 

2. Lika rättigheter och möjligheter 

Beskriv hur ni har arbetat med nedanstående och om målen 

uppfyllts eller inte 

 Vi når målen om lika rättigheter och möjligheter. 
Vi kommer att jobba vidare med detta. 

 Delaktighet  

 Barnkonventionen 

 Jämställdhet och Jämlikhet 

Föreningens medlemmar har alla, lika stor delaktighet i 
utvecklingen av verksamheten. Alla är inbjudna att 
demokratiskt delta med sin röst på årsmöten. Föreningen är 
lyhörd för hur den enskilde individen upplever 
verksamheten.   

Alla, oavsett kön och etnisk bakgrund är välkomna i våra 
aktiviteter.  Vi jobbar för en jämlikhet i föreningen. 

Vi jobbar för att utveckla verksamheten med tanke om vad 
som är bäst för barnen. Vi anser att alla barn har rätt till ett 
friluftsliv och meningen med att vistas nära djur och natur.  

Prägeln på vårt sätt att sätta upp aktiviteter styrs av 
jämställdhet, alla ska kunna inkluderas, oavsett särskilda 
behov. Vi tror att vi upplevs som en förening som jobbar med 
detta eftersom vi inte har några enskilda 
prestationsprövningar. 

Vi jobbar enligt Barnkonventionen och ser till att barnens 
rättigheter följs. 

 

3. Trygga/säkra verksamhetsmiljöer 

Beskriv hur ni har arbetat med ovanstående och om målen 

uppfyllts eller inte 

Under året har våra ledare fått möjligheten att genomgå 
Trygga Möten. En webbaserad utbildning hur man arbetar 
med att minimera riskerna för övergrepp inom föreningen. 
Alla har tyvärr inte gjort den, men alla har haft möjligheten. 
24st har genomfört den. 

Skogen är en stor miljö att säkerställa, det finns många faror. 
Vi har påbörjat ett arbete med att göra Säkerhetsplaner och 
Riskanalyser för all vår verksamhet.  

Våra anläggningar besiktigas regelbundet av Sjöbo Kommun. 
Om vi upptäcker avvikelser blir dessa påtalade och 
vidarebefordrade till den ansvarige förvaltaren. 

Ledarna har utbildats för att kunna säkerställa 
verksamheten när vi är ute på tur. Välutbildade ledare 
känner sig mer självsäkra och det upplever grupperna som 
positivt. Grupperna har alltid samma ledare och även detta 
gör att de känner sig trygga.  

 När barn och ledare går mot ett nytt mål, så är genomgången 
av säkerheten och rutinerna viktiga. För de barn som ej 
deltagit i genomgången, göres en egen presentation av 
säkerheten. 

Under året har vi begärt in begränsat utdrag ur 
Belastningsregistret på alla våra ledare och funktionärer i 
styrelsen. Detta kommer framöver att sker vart 5:e år på alla. 
På alla nya ledare och funktionärer kommer vi att begära in 
utdraget när man tillträder ledare/funktionärsrollen. 

I de miljöer som vi kan påverka, har vi uppfyllt målen. 

4. ANDT-arbetet  

Beskriv hur Ni har arbetat med drogförebyggande och om 

målen uppfyllts eller inte vad gäller alkohol(A), narkotika(N), 

dopning(D) och tobak(T) 

Vi tolererar inte ANDT i vår verksamhet. Varken innan, 
under eller efter i samband med våra verksamheter. Vår 
verksamhet riktar sig mestadels till minderåriga och därför 
blir det heller inte ett problem.  

Målen uppfylls för dessa krav 
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5. Ledarförsörjning  

Beskriv hur Ni har arbetat med och om Ni uppfyllt målen vad 

gäller 

 Ledarrekrytering  

 Bibehålla och utveckla ledarna 

För att säkerställa behovet av ledare har vi fått ta hjälp av 
sociala medier för att kunna rekrytera.  

Behovet är minst 2 st nya ledare varje ny uppstart på 
höstterminen. I år nådde vi till 5st + 12st HMOU nya ledare. I 
år har vi inte tappat några ledare, då de har gått vidare till 
annan verksamhet inom föreningen. Naturlig avgång är 
annars ca 2st ledare varje sommar. Så i regel bibehåller vi 
det totala antalet ledare som krävs för att tillgodose 
efterfrågan på våra grupper. 

Vi erbjuder ett introduktionsmöte för att alla ska ha samma 
grundinformation. Går de in i en befintlig grupp, så tar de 
andra ledarna över introduktionen. Vi kräver även att de ska 
genomgå vår interaktiva Värdegrundsutbildning innan de 
går ut i praktiken. De får ekonomisk hjälp med profilkläder, 
eftersom föreningen inte har råd att stå för hela summan. 

Vi har fortbildning inom föreningen 2ggr/år där alla ledare & 
funktionärer får delta. Vi hade både matlagning och täljning. 
På vär ledarträff fick vi testa på att klöttra klippa uppe vid 
Kullen. Region SYD erbjuder ett större utbud, som man efter 
ansökan hos styrelsen kan få mer utbildning betald. Några 
har genomgått orientering och byta gren. Vi ser det som en 
viktig del om ledarna vill vidareutbilda sig. 

Målen för detta år är uppfyllt både vad gäller rekrytering och 
utveckling. 

6. Sammanfattning 

 

Vi arbetar aktivt med den sociala omfattningen av vår 
förening.  

Vi strävar hela tiden efter att nå målen och fördelar 
resurserna utifrån det. 

Våra medlemmar främjar för möjligheten till - Friluftsliv åt 
Alla! 
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Styrelsens berättelse och undersk 
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   Vill du stödja vår verksamhet i SJÖBO? 

   SWISHA till tfn: 123 645 6099 

Märk med ”ÄVENTYR”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du hitta olika aktiviteter att delta i: 

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/ 

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/

