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FRILUFTSFRÄMJANDET STRATEGISKA RAMVERK 
 

 
 
 

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION SYDS ORGANISATION 
 
Friluftsfrämjandet Region Syd är organiserat i en matrisorganisation. 
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Friluftsfrämjandet 
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Friluftsfrämjandet Region Syd har fått återkopplingen via Årsberättelsen från stiftelsen.  
Revisorn har inte några anmärkningar på skötseln av stiftelsen. 
 

Ombud vid Studiefrämjandet Syds distriktsstämma 
Ordinarie Anders Gerward, Friluftsfrämjandet Region Syd 

 

Samrådsgrupp för naturvård i Skåne län 
Representant Johnny Nilsson, Söderåsen 

 

Viltförvaltningsdelegationen i Blekinge Län 
Representant Kenneth Sernevi, Karlshamn 

 

Regionkontor Kvisten 
Regionkontoret är en del av kontorshuset Kvisten på Skryllegården.  
Kontorshuset Kvisten omfattar Verksamhetsansvarig för Skryllegården och  
Friluftsfrämjandet Lund, Lund Lokalavdelnings Konsulent, Malmö lokalavdelnings Konsulent och vår 
Verksamhetsutvecklare, vilket skapar en god synergi-effekt mellan lokalavdelningarna och 
Friluftsfrämjandet Region Syd. 
 
Konferensrummet på Kvisten och utemiljön kring Skryllegården har vi utnyttjat för utbildningar och 
möten.  
 
Stockstugan och närliggande vindskydd ger övernattningsmöjligheter vid utbildningar och 
konferenser. 
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Verksamhetsutvecklare—Karolina Perngården  
 
 
Det här året har nästan ingenting varit som vanligt. Eller 
jo, vissa saker har varit precis som vanligt. Vitsipporna och 
rapsfälten har blommat, träden har slagit ut och 
höstfärgerna var lika vackra som vanligt. Jag vill komma 
ihåg allt som var bra och påminna oss om alla positiva 
inslag vi hade under 2020 
 
Naturen har blivit vårt nya vardagsrum där vi har umgåtts 
med vänner, firat högtider och haft släktkalas. Ett härligt 
minne för mig privat var att hela familjen kunde ses på 
julafton och umgås några timmar och tillsammans besteg 
vi tre toppar varav den ena var Kungshögarna i Oxie som 
också är högsta punkten i Malmö kommun. 
 
Arbetet med ledarutbildningarna har känts viktigare än 
någonsin. Att ställa in var aldrig ett alternativ för oss, vi 
anpassade, ställde om och genomförde utbildningar på 
nya sätt. Jag blev också otroligt imponerad över hur 
snabbt och effektivt många lokalavdelningar lyckades anpassa sina verksamheter. Är så otroligt 
imponerad och ödmjuk inför det fantastiska arbete styrelser, kursledare och ledare lyckades 
åstadkomma tillsammans. 
 
Projektet Häng med oss ut som är ett samarbete mellan Socialpsykiatrin i kommuner och 
Friluftsfrämjandet har tagit enorma kliv framåt. Sista veckan innan Corona slog till spelade vi in en 
film om projektet som har visats på en rad seminarier, workshops, paneldebatter och branschforum 
och många av de tusentals människor som sett filmen (ja så många är det faktiskt) har återkopplat 
och berättat om hur djupt berörda de blivit av filmen och att de i sin tur vill jobba med detta på 
hemmaplan. 
 
Även i år vill jag ropa Hurra! Det är med både stolthet och glädje jag kan konstatera att vår positiva 
medlemsutveckling fortsätter. En reflektion till det tror jag är att ni ute i lokalavdelningarna fortsätter 
hålla i och gör ett fantastiskt jobb kring rekrytering av nya ledare. På många håll hittar ni nya 
målgrupper och framför allt sprider ni ert engagemang och inspirerar till att vara ute.  
 
Ett tufft år med snabba växlingar och ständigt nya förutsättningar kräver ett enormt samarbete. Jag 
vill verkligen tacka och lyfta Region Syds fantastiska kursledare, utan ert engagemang, vilja att tänka 
nytt och förmågan att anpassa hade vi aldrig nått de framgångar vi gjorde. Jag vill också säga tack till 
Regionstyrelsen, alla extra möten med kort varsel som alla deltog på, er vilja och förmåga att stötta 
och aktivt bidra i regionens arbete är jag så glad över, jag känner genuint att vi gör detta tillsammans 
– Stort tack till er alla! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNIKATION 
Uppföljning av målsättningar för 2020  
 
Arbetat för att stärka Friluftsfrämjandets 
värdegrund om Lust, Kunskap och Tillgänglighet för 
folkhälsa, friluftsmiljö och ett hållbart samhälle genom 
att synliggöra vårt varumärke  

✓ Det har varit ett mycket speciellt år med 
Corona och vi har fått ställa om våra 
arrangemang.   

 
Att verka för kommunikation internt och externt  

✓ Naturbladet – ett Nyhetsbrev från Region Syd med aktuell och viktig information, har under 
året skickats ut två gånger till ledare och styrelseledamöter.  

✓ Förutom Naturbladet har vi också använt Facebook, webb, mail och Träffpunkter (i år 
digitala träffar) som våra kommunikationskanaler.  

✓ Vi har under året haft två utbildningar i aktivitetshanteraren för Sövde-Blentarps 
lokalavdelning. Teamsutbildning för Malmö och Lunds lokalavdelningar samt 
två teamsutbildningar inför digitala årsmöten.  

✓ Under året har vi varit med i två artiklar (Skånsk skogsstrategi och Sydsvenska dagbladet). 
 
Att deltaga på externa arrangemang  

✓ I slutet av mars 2020 var vi inbjudna av politikerna i Region Skånes Folkhälsoberedning för att 
berätta om Friluftsfrämjandets aktiviteter, vårt arbete kring folkhälsa och hur v kan ställa om 
med anledning av Covid-19  

✓ I slutet av april var vi med på den årliga nationella Tankesmedjan för Friluftsliv och 
berättade och visade en film om Häng med oss ut – samarbete med socialpsykiatrin.  

✓ Hitta ut i Skåne, ett förmöte för Friluftslivets år, ägde rum i Höör i oktober och som gick ut på 
att ”leta efter checkpoints”. Orienteringsklubben stod som arrangör och förutom flera 
föreningar medverkade också Region Skåne.  

✓ I november deltog vi på en konferens om ”Levnadsvanor och psykisk hälsa” arrangerad 
av Region Skåne.  

✓ I januari medverkade vi på den regionala Tankesmedjan för Friluftsliv i Skåne. Vi 
presenterade Friluftsfrämjandets arbete kring Veckans Äventyr, satsningar på skola och 
förskola samt kommunikation kring Allemansrätten. 
Övriga medverkande var Länsstyrelsen, Skånska kommuner och deltagare 
från andra föreningar i Skåne, totalt 85 deltagare.  

✓ I februari var vi inbjudna till workshop på initiativ av Skånes landshövding Anneli Hulthén. 
Vårt uppdrag var att prata om vårt bidrag till ett bättre friluftsliv. Vad vi bidrar med när 
intresset för naturen har ökat och hur vi kan sprida besökare för att undvika trängsel.  

 
Att uppdatera profilmaterial för utlåning till Lokalavdelningar  

✓ En uppdatering har skett.  Införskaffat Spår om Allemansrätten. 
 
Att arbeta för ett synligt Friluftsfrämjande som följer vår grafiska profil   

✓ I slutet av mars 2020 var vi inbjudna av politikerna i Region Skånes Folkhälsoberedning för att 
berätta om Friluftsfrämjandets aktiviteter, vårt arbete kring folkhälsa och hur v kan ställa om 
med anledning av Covid-19  
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✓ I slutet av april var vi med på den årliga nationella Tankesmedjan för Friluftsliv och berättade 
och visade en film om Häng med oss ut – samarbete med socialpsykiatrin.  

✓ Hitta ut i Skåne, ett förmöte för Friluftslivets år, ägde rum i Höör i oktober och som gick ut på 
att ”leta efter checkpoints”. Orienteringsklubben stod som arrangör och förutom flera 
föreningar medverkade också Region Skåne.  

✓ I november deltog vi på en konferens om ”Levnadsvanor och psykisk hälsa” arrangerad av 
Region Skåne.  

✓ I januari medverkade vi på den regionala Tankesmedjan för Friluftsliv i Skåne. Vi 
presenterade Friluftsfrämjandets arbete kring Veckans Äventyr, satsningar på skola och 
förskola samt kommunikation kring Allemansrätten. Övriga medverkande var Länsstyrelsen, 
Skånska kommuner och deltagare från andra föreningar i Skåne, totalt 85 deltagare.  

✓ I februari var vi inbjudna till workshop på initiativ av Skånes landshövding Anneli Hulthén. 
Vårt uppdrag var att prata om vårt bidrag till ett bättre friluftsliv. Vad vi bidrar med när 
intresset för naturen har ökat och hur vi kan sprida besökare för att undvika trängsel.   

 
Att informera om våra erbjudanden hos Stiftelsen Isabergstoppen  

✓ Detta mål uppfylldes enligt vad vi åtagit oss gentemot Stiftelsen 
 
Remisser 

✓ Vi har under året bevakat och besvarat en remiss om Skogsstrategi i Blekinge. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE - VERKSAMHET– OCH LEDARUTVECKLING 
Uppföljning av målsättningar för 2020 
 
Att anordna Träffpunkter på tre platser i regionen vår 
och höst.  

✓ Vi har ställt om till digitala Träffpunkter under 
pandemin. En effekt har varit att det har 
möjliggjorts för nya deltagare att vara 
med. Utöver information om vad som händer i 
Region Syd och möjligheten för deltagarna att 
utbyta erfarenheter kring Coronaanpassningar 
med mera hölls det föredrag om erfarenheter och 
berättelser kring psykisk ohälsa, kopplat till vårt 
projekt “Häng med oss ut”. 

 
Stötta lokalavdelningar som vill ha hjälp med att prova på och starta nya verksamheter  

✓ Under Corona-året har denna verksamhet legat nere 
 
I vårt påverkansarbete lyfta Allemansrätten   

✓ Skrev en motion om att Friluftsfrämjandet ska arrangera en Allemansrättens dag.  
Motionen avslogs men Årsstämman gav Riksorganisationens styrelse att ta upp frågan i 
Svensk Friluftsliv. 

 
Jobba för att Fjälledarnormen följs   

✓ Friluftsfrämjandet Region Syd har bevakat normen 
 
Delta i Region Skånes konferens för vårdpersonal 

✓ Karolina Perngården, Verksamhetsutvecklare, har deltagit vid en konferens med Region 
Skåne 

 
Delta i Tankesmedja för Friluftsliv som anordnas av Naturvårdsverket.  

✓ Karolina Perngården har tillsammans med Anna Vikholm, Rikskontoret, deltagit i en 
konferens med Naturvårdsverket 

 
Stötta projektet Häng med oss ut, som har fått fondmedel i år för att marknadsföra och utveckla 
verksamheten.   

✓ Sökte medel från allmänna arvsfonden men fick avslag på vår ansökan angående en 
förlängning av projektet. 

 
Aktivt medverka i projektet Häng med oss ut i samarbete med Sjöbo Lokalavdelning och 
kommunerna i Sydöstra Skåne. 

✓ Vi har varit aktiva i projektet Häng med oss ut. Samverkan mellan kommuner och 
Friluftsfrämjandets lokalavdelningar. Karolina Perngården, Verksamhetsutvecklare har varit 
delaktig i styrgruppen. 
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I vårt påverkansarbete lyfta Allemansrätten   
✓ Skrev en motion om att Friluftsfrämjandet ska arrangera en Allemansrättens dag.  

Motionen avslogs men Årsstämman gav Riksorganisationens styrelse i uppgift att ta upp 
frågan i Svensk Friluftsliv. 

 
Jobba för att Fjälledarnormen följs   

✓ Friluftsfrämjandet Region Syd har bevakat normen 
 
Delta i Region Skånes konferens för vårdpersonal 

✓ Karolina Perngården, Verksamhetsutvecklare, har deltagit vid en konferens med Region 
Skåne 

 
Delta i Tankesmedja för Friluftsliv som anordnas av Naturvårdsverket.  

✓ Karolina Perngården har tillsammans med Anna Vikholm, Rikskontoret, deltagit i en 
konferens med Naturvårdsverket 

 
Stötta projektet Häng med oss ut, som har fått fondmedel i år för att marknadsföra och utveckla 
verksamheten.   

✓ Sökte medel från allmänna arvsfonden men fick avslag på vår ansökan angående en 
förlängning av projektet. 

 
Aktivt medverka i projektet Häng med oss ut i samarbete med Sjöbo Lokalavdelning och 
kommunerna i Sydöstra Skåne. 

✓ Vi har varit aktiva i projektet Häng med oss ut. Samverkan mellan kommuner och 
Friluftsfrämjandets lokalavdelningar. Karolina Perngården, Verksamhetsutvecklare, har varit 
delaktig i styrgruppen. 
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Bred verksamhet i våra lokalavdelningar 
Inom Friluftsfrämjandet Region Syd bedriver våra Lokalavdelningar verksamheten med våra 
medlemmar.  

 
Barn– och ungdomsverksamhet 
Lokalavdelningarna bedriver verksamhet med Öppna Skogsgläntan, Knopp, Knytte, Skogsmulle, 
Familjemulle, Strövare, Lufsare, Äventyrliga Familjen och TVM (Tre Vildmarks Mål). 
Lokalavdelningar bedriver även verksamhet tillsammans med förskolor i konceptet Skogsmulle i 
förskolan. 
 
Mountainbike 
Intresset ökar alltmer för verksamheten både bland ungdomar som vuxna. 
 
Långfärdsskridsko 
Kalenderåret 2020 var en urusel skridskosäsong. Som vanligt har Friluftsfrämjarandet samordnat  sin 
verksamhet vad gäller långfärdsskridsko genom Långfärds Skrinnarna i Sydöst LSS och Skånes 
Isseglarklubb, SIK.  Det förekom ingen turverksamhet under hela året.  Dock genomfördes någon 
utbildning av skrinnare och man genomförde träning på konstfrusna bandybanor 
 
Vuxenverksamhet 
Vuxenverksamhet bedrivs med ett stort utbud av låglandsvandringar och Äventyrliga vuxna. 
 
Kanot och kajak 
Många lokalavdelningar har nu ökat sitt fokus och ledarna har utbildat sig i grönt paddelpass. 
Blekinge skärgård lockar till många aktiviteter med kajak. 
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Skidverksamhet 
Trots snöbrist har lokalavdelningar genomfört skidaktiviteter både utför och på längden. 
 
Verksamhet för medlemmar med funktionsnedsättning 
Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, har aktiviteter i bl.a. HK Vandraren och i 
samarbete med socialpsykiatrin i Sjöbo. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE LEDARUTBILDNING 
Uppföljning av målsättningar för 2020 
 
Att genomföra fyra grundutbildningar för Skogsmulle och 
skogens värld  

✓ Utbildningarna genomfördes och alla blev nästan 
fullbokade. 

 
Att genomföra två utbildningar i Vildmarksäventyr   

✓ Utbildningarna genomfördes och alla blev nästan 
fullbokade. 

 
Att genomföra en utbildning i mountainbike    

✓ Grundutbildning för nya MTB ledare genomfördes i regionens regi  
 
Att genomföra en grundutbildning i Skogshjältarna   

✓ Utbildningen genomfördes under våren. 
 
Att genomföra två grundutbildningar i Skogsmulle i Förskolan   

✓ Utbildningarna genomfördes med lågt deltagande 
. 
Att genomföra två fortbildningar i Skogsmulle i förskolan   

✓ En utbildning genomfördes med inriktning mot förskolans yngre åldrar. 
 
Att genomföra två utbildningar i kanadensare steg 1 och en fortbildning   

✓ Utbildningarna genomfördes. 
 
Att genomföra en utbildning i Öppna Skogsgläntan   

✓ Ingen utbildning genomfördes i Regionens regi då ingen anmälde sig 
 
Att genomföra en utbildning i Låglandsvandring   

✓ Utbildningen genomfördes och var fullbokad. 
 
Att genomföra två påbyggnadsutbildningar i Vildmarksäventyr   

✓ Utbildningarna genomfördes 
 
Att genomföra inspirationsutbildningar och fortbildningar för ledare  

✓ Följande fortbildningar genomfördes med bra uppslutning:  
o Ätliga och medicinala växter 
o Friluftsteknik med Adrian Clarke 
o Överlevnadsteknik - Bygga lövkoja 
o Inspiration – Skapande täljning 
o “Dryga människor” - Hur hanterar vi olikheter 
o Brinna utan att bli utbränd, Första hjälpen med inriktning barn 
o Naturparkour, MTB inspiration med Andreas Danielsson  

 
Att genomföra fortbildning med fokus på mångfald och tillgänglighet 

✓ En fördjupningsutbildning i Anpassat ledarskap i samarbete med Scouterna genomfördes. 
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Utbildning – Friluftsfrämjandet Region Syd viktigaste uppdrag 
Utbildningar är en av Friluftsfrämjandet Region Syds viktigaste uppdrag, vi märker av ett stort 
intresse från lokalavdelningarna och vi strävar alltid efter att tillgång och efterfrågan på utbildningar 
ska hålla jämna steg.  
 
Under 2019 genomförde vi utbildningar i Hållehall, Skryllegården, Silvåkra/Genarp, Söderåsen, 
Höör/Hörby och Dagstorpssjön. 
 
Uppföljningarna som genomförs efter samtliga utbildningar ger våra kursledare och utbildningarnas 
innehåll gott betyg. Att kvalitetssäkra våra utbildningar görs genom att följa Friluftsfrämjandets 
gemensamma utbildningsplaner och genom feedback från de digitala enkäter som alltid genomförs 
efter utbildningarna. Under 2020 har styrelsens utbildningsprocess gemensamt med kursledarna 
jobbat med att diskutera och reflektera över inkomna utvärderingar. 
 
Information om 2020 års grundutbildningar var klart i december 2019 och spreds via hemsida, 
Facebook och tryckt utbildningsprogram. 
 
Process Ledarutbildning har aktivt arbetat med implementeringen av  
Friluftsakademin 2.0 enligt beslutet på Årsstämman 2018. 
 

Sammanställning av utbildningsverksamheten 
 
Utbildning Antal 

utbildningar 
Antal 

deltagare 
Antal  

Kursledare 

Grundutbildning barn 

& ungdom 

7 145 15 

Långfärdsskridsko 0 0 1 

Fortbildning 13 195 15 

Kanot 2 24 3 

Kajak 1 5 1 

Låglandsvandring 1 16 2 

MTB 1 9 1 

Webb-utbildning 1 5 2 

Skogsmulle i 
förskolan 

2 20 2 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE UNG 
Uppföljning av målsättningar för 2020 
 
Arrangera utbildning Ung Ledare.  

✓ Region Syd har genomfört utbildningen Ung 
Ledare med 24 deltagare 

 
Hålla ett förberedelsemöte med regionens ombud och 
övriga intresserade ungdomar inför Ungdomsstämman 
2019. 

✓ Sju väl förberedda ombud samt en observatör, 
skickades till Ungdomsstämman efter ett 
förberedelsemöte. 

 
Arrangera en nätverksträff för regionens unga, med regionstyrelsen  
närvarande. 

✓ En träff med c:a 30 deltagare genomfördes där ungdomar i regionen mötte Regionstyrelsen 
och genomförde aktiviteter samt fick ställa frågor och ha en dialog. 

 
Uppmuntra ungdomar till att skapa egna aktiviteter för nya medlemmar i deras lokalavdelningar, 
t.ex. vandringar/aktiviteter med nyinvigda TVM:are. 

✓ Flera aktiviteter med nya medlemmar/TVM:are har genomförts och flera lokalavdelningar 
har välkomnat andra lokalavdelningar att vara med på TVM-invigningar 

 
Nätverka med engagerade unga och valberedningarna i regionen och sammanföra dessa. 

✓ En dialog med unga har förts för att fylla en framtida vakant plats i Region Syds styrelse. 
 
Tillsammans med Studiefrämjandet erbjuda utbildningen Ung i Styrelsen. 

✓ Brist av intresse resulterade tyvärr i en inställd utbildning. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMI  
Uppföljning av målsättningar för 2020 
 
Kvartalsvis följa upp ekonomin på process- och 
projektnivå  

✓ Skett en kvartalsvis rapportering till 
regionstyrelsen 

 
Genomföra Årsbokslut 

✓ Årsboksarbetet har genomförts 
 
Söka minst tre fondmedel 

✓ Tre foner har sökts 
  
Utveckla digitaliseringen med Microsoft 365 

✓ Regionstyrelsen och alla processerna arbetar i Microsoft Teams 
 

Positiv medlemsutveckling 
Mycket glädjande är att vi under 2020 fortsätter med den positiva medlemsutvecklingen. 
Friluftsfrämjandet Region Syd ökar med 3,3 % och Riksorganisationen slutade på 108 559 
medlemmar, vilket är en ökning med 0,17 %. 
 

 
 
 

Medlemmar per Lokalavdelning 
Fördelningen av medlemmar per Lokalavdelning redovisas på nästa sida. 
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Lokalavdelning Antal medlemmar 
2020-09-29 

Antal medlemmar 
2019-09-30 

Diff 2019 - 2020 

 Barabygden 170 129 41 

 Bjerred-Lomma 663 632 31 

 Blentarp-Sövde 445 410 35 

 Eslöv 267 307 -40 

 Falkenberg 81 77 4 

 Genarp 492 468 24 

 Getinge-Treklövern 98 68 30 

 Halmstad 389 374 15 

 Helsingborg 906 848 58 

 HK Vandraren 73 48 25 

 Husie 502 418 84 

 Hylte 39 68 -29 

 Höör-Hörby 345 329 16 

 Karlshamn 371 340 31 

 Karlskrona 510 570 -60 

 Klippan-Ljungbyhed 80 109 -29 

 Knäred 172 156 16 

 Kristianstad 441 418 23 

 Laholm 230 263 -33 

 Landskrona 220 180 40 

 Lund 2 847 2 729 118 

 Lödde-Kävlinge 500 503 -3 

 Malmö 2 560 2 374 186 

 Nissadalen 74 60 14 

 Osby 123 129 -6 

 Perstorp 80 105 -25 

 Ronneby 331 406 -75 

 Simlångsdalen 30 26 4 

 Sjöbo 432 381 51 

 Skurup 120 145 -25 

 Skåne-Tranås 269 293 -24 

 Staffanstorp 212 237 -25 

 Svedala 345 343 2 

 Söderåsen 295 278 17 

 Sölvesborg 102 126 -24 

 Torup 3 8 -5 

 Veberöd 323 331 -8 

 Ystad 219 202 17 

 Åkarp 303 235 68 

 Åstorp 153 164 -11 

 Ängelholm-Båstad 372 423 -51 

 Österlen 124 89 35 

Summa 16 311 15 799  
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ANNAN VERKSAMHET 
I Ur och Skur verksamhet 
Inom Friluftsfrämjandet Region Syd finns det 27 I Ur och 
Skur förskolor och två stycken skolor,  
Friluftsfrämjandet Region Syd vill verka för ett fördjupat 
samarbete med I Ur och Skur i enhetlighet med 
Riksorganisationens Strategiska mål 2022.  
 

Regionstämma 
Friluftsfrämjandet Region Syds Regionstämma genomfördes digitalt via Microsoft Teams  
den 25 april.  
Regionstämman representerades av 58 delegater och 26 medlemmar, samt Katharina Wendt 
Englund, representerade Riksorganisationen. 
  

Regionstyrelsen 
Regionstyrelsen har hållit åtta möten, varav sju Teams-möten under verksamhetsåret 2020.  
Löpande verksamhet har utförts av respektive process under året. Allt utvecklingsarbete har 
genomförts i form av projekt. 
  

Årsstämma med Riksorganisationen 
Region Syd var representerad med 11 ledamöter på årsstämman i Stockholm. 
  

Regionordförandemöten, RO-möte 
Under året har Anders Gerward, regionsordförande, deltagit i åtta RO-möten tillsammans med 
Riksorganisationens verkställande utskott och Generalsekreteraren.  
 

Nätverket—Idéburen sektor i Skåne 
Friluftsfrämjandet Region Syd är medlem i Nätverket—Idéburen sektor Skåne och har en 
överenskommelse med Region Skåne om samverkan med andra idéburna anslutna organisationer. 
 

Miljöbevis 
Som bidragstagare hos Region Skåne ska Friluftsfrämjandet Region Syd aktivt jobba för att minska 
miljöpåverkan och ständigt göra medvetna miljövänliga val. Vi har också skrivit på för ett 100% 
fossilbränslefritt Skåne 2020. Vi ser detta som ett naturligt arbete i vår vardag och tycker det är ett 
viktigt. 
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SLUTORD 
Verksamhetsåret 2020 har inte varit som något annat år då 
Covid-19 slog till mot vårt samhälle.  
I mars månad kommunicerade Friluftsfrämjandet ut att ”i 
128 år har vi främjat friluftslivet, och kanske har det aldrig 
varit viktigare än nu”. En mening, som blev sanning! 
 
Naturen är en viktig arena för all vår verksamhet och nu blev 
det ännu mer påtagligt. Aldrig har behovet av 
friluftsaktiviteter varit större, och tillsammans har vi under 
året växlat upp ytterligare för att möta efterfrågan. Det är 
glädjande att vår kunskap och verksamhet efterfrågas i 
krisen, men inte utan utmaningar.  
Vi har alla verkat för folkhälsa. 
 
Våra ledare och funktionärer tog sig ann problematiken och 
arbetade med mottot ” Ställa om i stället för att Ställa in”. 
Med stort engagemang, entusiasm och glädje tog ledare och 
funktionärer sig an verksamheten och anpassade vårt stora och breda utbud för våra medlemmar. 
Ett stort tack till alla våra ledare och funktionärer i Friluftsfrämjandet Region Syd för ert stora 
engagemang. 
 
För Friluftsfrämjandet Region Syd har omställningen blivit en utvecklad digitalisering av utbildningar 
och möten. Utbildningarna har genomförts i kombination av digitala och fysiska möten helt enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra Kursledare har gjort ett fantastiskt arbete för att 
”Ställa om i stället för att Ställa in” våra ledarutbildningar.  
Stort tack till er alla! 
 
Projekt är ”Häng med oss ut” som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och som bygger på 
samarbete mellan Friluftsfrämjandet Region Syd och socialpsykiatrin i Sjöbo, Ystad och Tomelilla har 
under året visat vara än viktigare för att kunna arbeta med Folkhälsa. Projektets målgrupp är en viktig 
för oss att arbeta med och jag ser en mycket viktig utvecklingspotential för Friluftsfrämjandet genom 
detta projekt. 
 
Träffpunkterna och Regionstämman är viktiga arrangemang för att kunna föra en dialog med våra 
lokalavdelningar har genomförts digitalt. Intressant är att via de digitala kanalerna har vi nått nya 
målgrupper som inte har deltagit vid fysiska träffar. 
 
Vår Verksamhetsutvecklare Karolina Perngården har också fått anpassa sitt arbete efter Covid-19 
årets alla sina utmaningar och begränsningar. Jag vill också ge henne ett stort tack för sitt viktiga 
arbete för vår regionens utveckling och framgång 2020. 
Stort tack till dig Karolina. 
 
Låt oss gemensamt arbeta mot ETT Friluftsfrämjande och EN Friluftsakademi! 
 
Kvisten den 26 mars 2021 
Anders Gerward, Regionsordförande  
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EKONOMI ÅR 2020 
Resultaträkning  
 

RESULTATRÄKNING År 2020 År 2019 

INTÄKTER   

Kursintäkt 718 157 697 526 

Region/Landstingsbidrag 327 192 298 787 

Medlemsprovision 748 830 359 227 

Administrativa intäkter 125 831 0 

Summa intäkter 1 920 010 1 355 540 

KOSTNADER   

Kurskostnad -652 703 -510 036 

Regionstämma -2 757 -35 708 

Administrativa kostnader -193 342 -158 973 

Personalkostnad  -596 751 -587 524 

Summa kostnader -1 445 553 -1 292 241 

Årets resultat 474 457 63 299 
 
 

Hantera Resultat 
Under verksamhetsåret har Friluftsfrämjandet Riksorganisation ändrat utbetalningsperioden för 
Medlemsprovisionen till Regioner, för att ge ett förbättrat kassaflöde. För Friluftsfrämjandet Region 
Syds del har detta medfört att årets provision i Resultaträkningen innehåller utbetalda medel för två 
verksamhetsår. 
Vidare har både kostnad som intäkt påverkas av Covid-19 året. 
 
Regionstyrelsen föreslår att årets vinst 2020 överförs i ny räkning. 
 
Sammanställning 
Vinst/Förlust: 

År 
Resultat 
SEK 

År 
Resultat 
SEK 

2010 -89 846 2016 -5 919 

2011 -18 060 2017 139 202 

2012 12 621 2018 -6 566 

2013 54 407 2019 63 299 

2014 54 106 2020 474 457  

2015 30 012 2021  
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Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING Per 2020-12-31 Per 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Bank 1 602 379 1 288 377 

Kundfordringar 11 220 0 

Övriga förutbetalda kostnader (1790) 83 417 46 374 

Avräkning skattekonto 74 2 

Summa Tillgångar 1 697 090 1 334 753 

SKULDER     

Eget kapital -901 693 -838 394 

Summa Eget kapital -901 693 -838 394 

Kortfristiga skulder     

Personalens källskatt -23 393 -22 207 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter -25 362 -24 167 

Upplupen semesterlön -104 738 -103 518 

Beräknad upplupna socialavgifter -48 278 -47 368 

Övriga upplupna kostnader & 
förutbetalda intäkter 

-119 169 
-235 800 

Summa Kortfristiga skulder -320 940 -433 060 

Summa Eget kapital, Avsättningar & 
Skulder -1 222 633 -1 271 454 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Beräknat vinst/förlust 474 457 63 299 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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