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Äventyret är nära
På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar
Friluftsfrämjandet roliga, trygga och lärorika äventyr.
Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för
naturen, genom friluftsliv. Med vår ideella kraft främjar och stärker vi fysisk aktivitet och
hälsa, mångfald och inkludering, demokratin och respekten för naturen. Det är vårt bidrag
till ett ännu bättre samhälle.
Vi 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.
Som medlemmar i Friluftsfrämjandet inspirerar, stöttar och leder vi varandra. Och har blå
färg på kläderna.
Låt äventyret börja.
Angelica Andersson

Pia Fröjd

Karin Olsson

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot
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1 Övergripande
Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi 2030 samt är
skapad tillsammans med lokalavdelningens budget för 2022–2023/2024.
1.1

Strategi 2030

Friluftsfrämjandets mål (Strategi 2030) är att föreningen år 2030 ska


ha 150 000 medlemmar och 20 000 ledarkompetenser,



nå alla barn i Sverige under förskole-/grundskoleåren genom Friluftsfrämjandets
verksamheter och/eller genom Skogsmulles berättelser, samt



nå var 4:e invånare via inspiration till allmänheten.

Målen i Strategi 2030 ska nås genom att vi lokalt fortsätter utvecklas med 1) mer ledarlett
friluftsliv, 2) mer utomhuspedagogik i förskola och skola, och 3) inspiration till
allmänheten.
Vårt gemensamma agerande att nå målen är ett bevis för att vi är Ett Friluftsfrämjandet –
en stor och bred organisation, med ett gemensamt uppdrag.
1.2

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 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.
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Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Sjöbo 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.

2 Vår verksamhet
Vi vill erbjuda ett brett spektrum av friluftsgrenar med olika mycket utmaning i syfte att
alla medlemmar ska kunna hitta ett äventyr som passar deras intresse och erfarenhetsnivå.
Inom Lokalavdelning Sjöbo är barn- och ungdomsverksamheten störst, men
verksamheter för vuxna växer.
De friluftsgrenar som Friluftsfrämjandet Lokalavdelning Sjöbo skapar äventyr inom är:
-

Skogsmulle och skogens värld (Öppna Skogsgläntan, Knytte, Mulle)

-

Vildmarksäventyr (Strövare, Frilufsare, TVM)

-

Mountainbike (barn- och ungdom)

-

Vandring

-

Äventyrliga vuxna (Nytt 2022)

-

Fortbildning och workshops

Utöver de ledarledda grupperna erbjuder Lokalavdelning Sjöbo andra aktiviteter som kan
genomföras på egen hand till en låg avgift.
-

Kanoter och kajaker, finns för uthyrning

-

Föreningsstugan, hyrs ut till förskola

-

Grillkåtan, finns för uthyrning

-

Skidbacken, med lift och uthyrning av skidutrustning, hålls öppen när det finns
tillräckligt med snö

Lokalavdelning har tidigare haft aktiviteter som vi hoppas kan komma igång igen under
2022-2023/2024. Utvecklingen beror på Covid-19 och möjlighet att hitta ledare och
samarbetsformer.
-

Äventyrliga familjen

-

Mountainbike (vuxna)

-

Öppna Skogsgläntan, samarbete med Sjöbo kommun

-

HMOU, ett samarbetsprojekt med Sjöbo kommun som avslutades 2021.
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2.1

Lokalavdelningens ledare

I Sjöbo följer barnledarna med grupperna från Knytte till TVM. Det innebär att antalet
ledare med verksamhet kan ändras en hel del mellan åren då grupperna byter till en ny
gren. Grupperna är olika stora vilket gör att olika många ledare behövs i grupperna.
I dagsläget har lokalavdelningen 60 ideella ledare+ HMOU-ledare vilka varje år gör
viktiga insatser genom att skapa verksamhet.
Friluftsgren

Grupper

Antalet ledare i
grupperna våren 2022

Mountainbike barn/ungdom

3 vuxenledare
5 ungdomsledare
2 hjälpledare

Mountainbike vuxen

Vilande

0

Skogsmulle och skogens värld
Öppna skogsgläntan (1 grupp)
Knytte år 1

1 vuxenledare
2018

3 vuxenledare
1 ungdomsledare

Knytte år 2

2017

3 vuxenledare

Mulle år 1

2016

3 vuxenledare

Mulle år 2

2015

4 vuxenledare
1 ungdomsledare

Vildmarksäventyr
Strövare år 1

Björnarna 2013-14

4 vuxenledare

Strövare år 2

Kaninerna 2012

5 vuxenledare

Frilufsare år 1

Rävarna 2011

Frilufsare år 2

Kronhjortarna 2010

2 vuxenledare

Frilufsare år 3

Vildsvinen 2009

3 vuxenledare

Frilufsare år 4

Igelkottarna 2008

4 vuxenledare

Storkarna 2007

5 vuxenledare

Ödlorna 2006

2 vuxenledare

Älgarna 2005

3 vuxenledare

2004

2vuxenledare

Vilande

0

1 ungdomsledare
2 vuxenledare
2 ungdomsledare

TVM

Äventyrliga familjen

Vandring (lågland)

2 vuxenledare

Äventyrliga vuxna

Vilande våren 2022

2 vuxenledare

HMOU

Nystart 2022

0
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Målet för Friluftsfrämjandet är att öka antalet ledare. Lokalavdelningens mål för åren
2022–2024 är att


vårda och behålla så många av våra befintliga ledare som möjligt,



rekrytera 2 nya ledare för de nya Knyttegrupper som startar upp varje år



rekrytera 5 nya MTB-ledare



rekrytera 2 vandringsledare



utbilda intresserade TVM-ungdomar till hjälpledare

Det är positivt och ett bevis på att föreningen fungerar att det är mycket få ledare i
lokalavdelningen som slutar. För att våra ledare ska fortsätta att trivas och för att uppnå
våra mål ska lokalavdelningen:


tillhandahålla ledarutbildningar och andra intressanta kurser och fortbildningar.



tydliggöra behov av utbildningar och fortbildningar till regionen



tillhandahålla blå profilplagg till ledarna



ordna en social träff under vår och höst med ledare för att öka gemenskapen och
kännedomen om varandra.



rekrytera nya ledare bland barngruppernas föräldrar, bland de äldre ungdomarna eller
bland äldre ledare.

Vi vill att alla våra ledare ska gå/har gått någon grundkurs i Friluftsfrämjandets regi.
Fortbildningarna är sedan ett bra sätt för våra ledare att utveckla sig i rollen och hålla sina
kunskaper och färdigheter aktuella. Lokalavdelningen står för grundutbildning,
fortbildning eller kurser för alla aktiva ledare inom föreningen om det ryms inom budget.
Under 2022-2024 kommer lokalavdelningen även erbjuda sina ledare lokala kurser i:


matlagning utomhus



karta och kompass



utrustning för utomhusaktiviteter



HLR & Första Hjälpen

2.1.1

Trygga och säkra äventyr

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
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där ett sätt är att jobba med säkerhetsplaner. Det är också en självklarhet att alla som
möter barn och unga i våra verksamheter ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.
Pandemin har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska kunna bedrivas på ett
tryggt och säkert sätt.
Lokalavdelningen ska säkerställa att ledarmarkeringarna i medlemsregistret är aktuella, och
i linje med styrdokument Ledare.
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.

Inom Sjöbo lokalavdelning bedrivs verksamheterna Skogsknytte och Skogsmulle. I
Skogsknytte följer föräldrar med sina barn ut i skogen, men i Skogsmulle börjar barnen gå
med ledarna själva. Knytte och Mulle-grupperna håller oftast till i närheten av föreningens
stuga på Sjöbo Ora. Mulle-grupperna har möjlighet att jobba med tillgängligt material
kring ”nya Mulle” som infördes för något år sedan.
Om det finns intresse från någon att starta upp Skogsknopp-grupp, ställer sig
Lokalavdelning Sjöbo mycket positiva till det.

Öppna Skogsgläntan bedrivs av en person som är anställd inom Sjöbo kommun, men
är utbildad inom Friluftsfrämjandets pedagogik. Under 2021 har verksamheten delvis fått
pausas pga Covid-19, men målet är att komma igång igen under våren 2022.
Mål för åren 2022-2024:


att varje höst hitta minst 2 ledare för att kunna starta upp en ny Knytte-grupp. En
erfaren ledare är med under första terminen för att få igång gruppen.


2.3

under 2022 ska en ny Mulle (utklädd person) hittas.
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. 
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Inom Sjöbo lokalavdelning bedrivs verksamheterna Strövare, Frilufsare och TVM. Vi
försöker motivera och inspirera barnen att ha roligt tillsammans i naturen och samtidigt
lära dem hur man beter sig i naturen för att störa så lite som möjligt. Ibland är det andra
aktiviteter och intressen som drar i denna ålder, men överlag upplever vi att de flesta
stannar kvar med oss från Knytte till Frilufsare. Som sista årets Frilufsare avslutar man sin
tid i gruppen med en resa till fjällen. Varje grupp samlar själv in pengar till resan och
bestämmer utformningen på den. Utöver de insamlade pengarna stöttar även föreningen
med ett bidrag.
Våra ledare motiverar och förbereder Frilufsarna att fortsätta i TVM. Antalet träffar
brukar minska vid övergången till TVM, vilket troligen beror på att ingen vuxen längre
planerar träffarna utan verksamheten bygger på ungdomarnas egna initiativ att träffas.
Många av de vuxna som varit ledare för grupperna innan TVM fortsätter dock att
engagera sig även när gruppen lämnat Frilufsarna; då behjälpliga med bland annat
samordning och aspekter kring säkerhet. I Sjöbo lokalavdelning finns idag i praktiken
flera olika TVM-grupper eftersom ungdomarna främst väljer att fortsätta planera träffar
ihop med sina tidigare gruppkamrater.

Äventyrliga familjen har bedrivits under flera år, men har avstannat de senaste åren. Vi
hoppas kunna dra igång detta igen när Covid-19 lugnat ner sig, hösten 2022 eventuellt
2023/2024.
Mål för 2022-2024:


Att hjälpa TVM-grupperna samordna så att det succesivt bildas en enda TVM-grupp.



Att återstarta Äventyrliga familjen.

2.4

Vandring (lågland)

Våra vandringar sker i vackra miljöer i Sjöbo och i våra grannkommuner. Vi njuter av
årstidernas skiftningar, sitter ner och fikar och umgås. Vandringarna går i ett tempo lagom
för gruppen. Deltagarna har varierande förkunskaper och varje deltagare avgör själv om
man klarar av turen. 5-6 vandringsturer planeras in varje termin. Längd och svårighetsgrad
på turen anges i terminsplanen. Lokalavdelningen behöver fler ledare till låglandsvandring
om verksamheten ska kunna utökas.
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2.5

Mountainbike

Vår mountainbike-cykling för barn och ungdomar har funnits under några år i Sjöbo och
är väldigt uppskattad av barn och deras föräldrar. Deltagarna är uppdelade i tre grupper
utifrån deras färdigheter av att cykla i terräng på snäva stigar och på trixiga teknikhinder.
Allteftersom deltagarna utvecklas kan de byta grupp, både uppåt och neråt i
svårighetsgrad. Det viktigaste är att varje deltagare att känna sig trygg i att trampa sig
framåt i sin takt och prova på att tänja sina gränser utifrån sig själv. Att helt enkelt känna
sig duktiga. Lokalavdelningen i Sjöbo hoppas kunna öka antalet MTB – ledare för att göra
det möjligt för fler att delta i denna populära verksamhet.
2.6

Äventyrliga vuxna

Under 2022 startar en ny ledarledd grupp som kallas Äventyrliga vuxna. Där kan vuxna
träffas och genomföra olika friluftsaktiviteter tillsammans. Planering av aktiviteter sker
tillsammans vid första tillfället.
2.7
2.7.1

Övriga verksamheter
HMOU

Under ett antal år har Lokalavdelning Sjöbo haft ett samarbetsprojekt med
socialpsykiatrin i Sjöbo kommun, HMOU (Häng-med-oss-ut). Projektet blev mycket
lyckat, men avslutades hösten 2021. Samtal pågår för att hitta en ny samarbetsform.
2.7.2

Skidbacken

Sjöbo kommun har en skidbacke som Friluftsfrämjandet sköter om de dagar om året när
det kommit tillräckligt med snö. När backen är öppen är den mycket populär! De olika
verksamhetsgrupperna har under vintern snö-jour, dvs olika grupper får olika veckor som
de ska hantera skidbacken.
Kommunen tillhandahåller utrustning som snöskoter, lift och el till backen.
Lokalavdelningen driver liften, säljer liftkort, hyr ut skidutrustning, säljer grillad korv och
har en kiosk. Lokalavdelningen har köpt in egen skidutrustning som hyrs ut.
2.7.3

Stugan och grillkåta

Lokalavdelningens stuga är utgångspunkt eller samlingsplats för många av våra grupper.
Förutom att stugan används till styrelsens möten hyrs den även ut till förskoleverksamhet,
samt att grupperna brukar toaletten under deras aktiviteter i närområdet.
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Sjöbo kommun håller för närvarande på med en ny detaljplan för området runt stugan
och i denna finns möjlighet att bygga en ny och större samlingslokal. Under årsmötet
2021 beslutades att styrelsen får arbeta vidare med möjligheten till en ny stuga om ork och
resurser finns. Under 2021 har styrelsen inte mäktat med detta arbete, men det finns
möjlighet att fortsätta arbeta med frågan 2022 om årsmötet tillåter.
Lokalavdelningen har även en grillkåta som används flitigt av våra grupper. Grillkåtan
hyrs även ut, både till privatpersoner och olika skolverksamheter.
2.7.4

Kanoter och kajaker

Lokalavdelning Sjöbo har ingen särskild verksamhet för kajak och kanadensare, men flera
av våra ledare har grönt kort för kanadensare och är ute och paddlar med våra olika
grupper under sommarmånaderna.
Kanoter och kajaker på släp hyrs även ut till privatpersoner.
Det är viktigt att se till att det finns utbildade ledare med grönt paddelpass i de olika
grupperna för att kunna tillhandahålla aktiviteten paddling.

3 Utomhuspedagogik i förskolor och skolor
Lokalavdelningens största verksamhet sker inom ideell barnverksamhet med grupper från
småbarnsålder till tonår. Vi når därför ut med vår utomhuspedagogik till många förskoleoch skolbarn både direkt och genom kompisar som är medlemmar. Däremot är
föreningen inte direkt aktiv i någon förskola eller skola, men det finns förskolor som
själva arbetar med Mulle i Förskolan. Lokalavdelningen ställer i princip alltid upp vid
tillfällen när förskolor ber oss komma ut och göra aktiviteter. Lokalföreningen hjälper
även till med olika roliga aktiviteter för skolungdomar som presenteras i kommunens
olika aktivitetsprogram för skolloven.

4 Inspiration till allmänheten och Kommunikation
Målet för Friluftsfrämjandets arbete med kommunikation är att så många som möjligt
inom målgruppen friluftsintresserad allmänhet ska 1) ha grundläggande kunskap om
Friluftsfrämjandet, 2) känna att Friluftsfrämjandet är välkomnande och har verksamhet
som passar dem, 3) bli medlem, samt 4) delta i verksamheten.
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8 % av allmänheten uppgav år 2021 att de inspireras till friluftsliv av Friluftsfrämjandet.
Målet i Strategi 2030 är att det ska öka till 15 % år 2024, och sedan till 25 % år 2030.
4.1

Kommunikation

I vår lokalavdelning är vi bra på att ha aktiviteter som syns i tidningarna och andra medier
som Facebook och Instagram för att öka kunskapen och kännedomen om
Friluftsfrämjandet. Lokalavdelning Sjöbo ska 2022-2024:


Arbeta för att lokala/regionala tidningar göra reportage om vår verksamhet.



Arbeta med sociala medier (främst Facebook, Youtube och/eller Instagram), genom
att ha aktiva konton med bilder, texter och filmer från vår verksamhet



Tydligt profilera våra anläggningar (t.ex. stuga, grillkåta, led, skidbacke) med
Friluftsfrämjandets logotyp



Arbeta för att lokalavdelningens alla äventyr/aktiviteter publiceras på
Friluftsfrämjandets webbplats (i den s.k. Äventyrshanteraren), samt att informationen
är tydlig, uppdaterad och inbjudande.



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



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



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



delta på lokala event (t.ex. marknader, tävlingar, evenemang), i syfte att sprida
kunskap om oss och träffa potentiella medlemmar.

4.2

Opinionsbildning och påverkan

Vi arbetar med opinionsbildning och påverkan genom dialog med beslutsfattare för att
främja en samhällsutveckling som gynnar våra prioriteringar. Det är genom detta arbete vi
bidrar med vår kunskap och unika kompetens som blir till underlag till beslutsfattare för
kloka beslut.
För att främja en samhällsutveckling som gynnar våra prioriteringar ska lokalavdelningen
2022-2024:
•

träffa kommunens föreningsutvecklare och delta i kommunala föreningsträffar.
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•

svara på remisser och frågor som kommer från Sjöbo kommun, Friluftsfrämjandets
region eller andra instanser eller myndigheter.

•

träffa lokala politiker och tjänstemän för att sprida vårt budskap och varför vi är
viktiga för Sjöbo kommuns invånare.

Lokalavdelningens styrelse ska under 2022–2023/2024 utveckla arbete med
opinionsbildning och påverkan genom att använda Friluftsfrämjandets Handbok i lokalt
påverkansarbete1.

5 Digitalisering
Alla ledare och förtroendevalda inom Friluftsfrämjandet har rätt till en Office 365-licens,
och därmed möjligheten att använda stora delar av Officepaketet online. Dessutom har vi
tillgång till Storyalsportalen som innehåller video-utbildningar för användande av de olika
verktygen inom Officepaketet.
För vår lokalavdelning innebär detta kraftfulla möjligheter att jobba tillsammans digitalt
och effektivt i Microsoft Teams: med videomöten, gemensamt filbibliotek, gemensamma
att-göra-listor, chattar samt appar och program som Excel och Powerpoint, m.m.
Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen ska 2022–2023/2024 prioritera att


Säkerställ att alla i styrelsen är korrekt registrerade i vårt medlemsregister.



Säkerställ att alla i styrelsen har ett Office 365 konto.



Låt alla i styrelsen titta på Storyals video Förbättra ert samarbete - en kort
utbildningsvideo med fokus på Microsoft Teams.

6 Organisation
För att göra arbetet i vår lokalavdelning roligare, effektivare och mer inkluderande tittar vi
över det organisatoriska ledarskapet för att underlätta arbetet i lokalavdelningens styrelse.
Vår lokalavdelning mår generellt bra, men det finns utmaningar.


Vi behöver öka intresset hos fler att driva föreningen framåt genom arbete i
styrelsen.



Vi behöver engagera fler personer till styrelsen, gärna några ungdomar.
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https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/opinionsbildning-ochpaverkan/handbok-lokalt-paverkansarbete/
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6.1

Årsmöte

Årsmötet är viktigt att genomföra för att säkerställa den demokratiska processen. På
årsmötet utses bland annat styrelse och representanter till regionstämman. Till årsmötet är
alla Friluftsfrämjandets medlemmar välkomna och alla över 15år har rösträtt.
Årsmöten hålls normalt genom ett fysiskt möte, men det finns möjlighet att snabbt kunna
ändra till digitalt vid behov.
2022 hålls det fysiska årsmötet på Sjöbo Gästgiveri den 17 mars och kombineras med en
trevlig middag tillsammans före mötets start. Kaffe och god kaka bjuds i samband med
själva mötet. Mot slutet av mötet kommer några från TVM och deras ledare berätta med
bildspel om sommarens fjällresa i Åre.

6.2

Styrelsen

Styrelsen ska strategiskt leda, driva och utveckla lokalavdelningen. Styrelsen skall verka i
enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar. Styrelsen i Sjöbo genomför möten ca 1
gg/månad.
Styrelsen ska dessutom utse (utöver de poster som utses av årsmötet) ansvar för följande
områden: vice ordförande, kassör och sekreterare på det konstituerande styrelsemötet
direkt i anslutning till årsmötet.
Inom styrelsen kan man sedan välja att engagera sig extra inom arbetsgrupperna
Verksamhet, Ledare, Marknadsföring samt Ekonomi. Till arbetet inom varje arbetsgrupp
behövs det alltid resurser från ideella. Varmt välkomna att höra av er till styrelsen om ni
vill hjälpa till!
För att göra arbetet i styrelsen ännu roligare, effektivare och mer inkluderande ska
styrelsen under 2022-2024 genomföra följande aktiviteter:
•

Sommaraktivitet (vi gör något roligt tillsammans i samband med sista
styrelsemötet innan sommaren, exempelvis äventyrsgolf.)

•

Ordna ledarträffar med ledare och styrelse två gånger om året.

•

Om styrelsemedlemmarna önskar kompetensutveckling i föreningskunskap ska
detta erbjudas

•

löpande stötta och ha kontakt med valberedningen
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•

se till att verksamhetsplanen följs och att de mål som ställs upp eftersträvas och
gör en halvårsavstämning vid sommarens styrelsemöte för att se vad som blivit
gjort och vad som saknas.

•

Både nya och befintliga medlemmar i styrelsen ska uppdatera sin kunskap kring
Friluftsfrämjandets värdegrunder och uppmana ledarna att göra detsamma.

Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar. Kom gärna och träffa
styrelsen när vi har möte.
6.3

Valberedningen

Valberedningens arbete är centralt för den demokratiska styrningen av lokalavdelningen,
främst genom ansvaret att föreslå ledamöter till styrelsen samt revisorer. Valberedningen i
Sjöbo LA bestod 2021 av tre personer och vi strävar efter att detta bibehålls under 20222024. Valberedningen är alltid välkommen på styrelsemöte för att se hur det löpande
arbetet fortgår och öka kännedomen om olika uppdrag och personer i styrelsen.
Lokalavdelningen ska 2022-2024 säkerställa att ledamöterna i valberedningen erbjuds en
utbildning i hur en valberedning bör arbeta.

7 Finansiering
Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen finansieras av medlemsavgifter, projektmedel, övriga
bidrag och gåvor, samt egna intäkter. Syftet med ekonomin är att bidra med
förutsättningar till en hållbar utveckling av vår verksamhet.
Lokalavdelningens ekonomi är stabil, men det är fortsatt prioriterat att årligen leverera
överskott genom att arbeta för ökad finansiering.
2022-2024 vill vi utveckla arbetet med deltagaravgifter, i syfte att säkerställa att
deltagaravgifterna skapar ett litet överskott, inkl. kostnader för t.ex. material, ledarnas
utbildning och fortbildning samt profilplagg.
Vi kommer sträva efter att öka våra intäkter. Det kommer vi att göra genom att öka
intäkterna. Vi kommer att använda vår ekonomiska kraft för att köpa in behövlig
utrustning och erbjuda ledare utbildning, fortbildning och andra kurser.
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7.1

Budget

BUDGET 2022-2024
INTÄKTER

2022

2023

2024

Medlemsprovision
Deltagaravgifter
Sponsring
Sponsring
Lotteri

FF Riks
Terminsavgifter
Sparbanken Skåne, 1/1 2019
övrig sponsring
Marknaden 8000:-

25000
25000
4000
0
10000

25000
25000
4000
0
10000

25000
25000
4000
0
10000

Skidbacken
Försäljning material
Uthyrning stugan
Uthyrning kanoter
Uthyrning Kåtan
Julmarknad
Aktivitetestöd Studiefrämjandet
Aktivitetestöd LOK
Kommunala Bidrag

Kiosken, skiduthyrning
Jackor, knivar, buffar

ca 2000 tillfälle/ 18000h
Förening + hyresbidrag 50% + 50%

0
3000
18000
1000
8000
95000
0
11000
7000

0
3000
18000
1000
8000
95000
0
11000
7000

0
3000
18000
1000
8000
95000
0
11000
7000

Skickas in under våren
Skickas in under våren
Skickas in under våren

10000
30000
30000

10000
30000
30000

10000
30000
30000

277000

277000

277000

10000
7000
10000
10000
33150
5000
15000
10000
9000
18000
3800
5000

10000
7000
10000
10000
15000
5000
6000
10000
9000
18000
3800
5000

10000
7000
10000
10000
15000
5000
6000
10000
9000
18000
3800
5000

Ting+ invigning
Frilufsarna vuxna+barn

45000
5000
17250

45000
5000
15000

45000
5000
20000

Skickas in under våren
Skickas in under våren
Skickas in under våren

10000
30000
30000

10000
30000
30000

10000
30000
30000

273200

243800

248800

3800

33200

28200

Övriga 8000:-

Övriga fondansökningar
Lions, Profilkläder
Sparbanksstiftelsen, material
Crafoordska Stiftelsen,

SUMMA
KOSTNADER
Medlemmar

Ledarutbildningar
Övriga kostnader ledare & funktionärer
Inköp material
Kanoterna & släpet
Stugan
Försäkringar
Körersättning
Julmarknad
TVM
Fjällresa

Märken, knivar osv
Läger
Medlemsdagar, ÄF, Skridsko & kanotdag
Övrigt material
Utbildningar
Ledarträff/fortbildning
Årsmöte, Tackgåvor, profilmaterial osv
Verksamhetsmaterial
Garagehyra, försäkr, material, besiktning
Driftskostnader

Övriga fondansökningar
Lions, Profilkläder
Sparbanksstiftelsen, material
Crafoordska Stiftelsen,

SUMMA
BERÄKNAT RESULTAT
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