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FRILUFTSFRÄMJANDET STRATEGISKA RAMVERK 
 

 
 
 

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION SYDS ORGANISATION 
 
Friluftsfrämjandet Region Syd är organiserat i en matrisorganisation. 
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Representanter i Åsljungastiftelsens styrelse 
Ledamot Ulrika Barte, Helsingborgs LA 
Revisor Hans Otto, Revikonsult Revisionsbyrå AB  

Personlig ersättare Kjell Nilsson 
 
  Friluftsfrämjandet Region Syd har fått återkopplingen via Årsberättelsen från stiftelsen.  
  Revisorn har inte några anmärkningar på skötseln av stiftelsen. 
 

Samrådsgrupp för naturvård i Skåne län 
Representant Johnny Nilsson, Söderåsen 

 

Viltförvaltningsdelegationen i Blekinge Län 
Representant Kenneth Sernevi, Karlshamn 

 

Anställd personal 
Verksamhetsutvecklare Karolina Perngården 

 

Regionkontor Kvisten 
  Regionkontoret är en del av kontorshuset Kvisten på Skryllegården.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNIKATION  

Uppföljning av målsättningar för 2021 

Arbetat för att stärka Friluftsfrämjandets värdegrund om Lust, Kunskap och Tillgänglighet för 
livsglädje, folkhälsa, och respekt för naturen genom att synliggöra och värna vårt varumärke. 

 

 

 

Att verka för kommunikation internt och externt   

✓ Vi har använt Facebook, hemsida, mail och Träffpunkter (digitala träffar) som våra 
kommunikationskanaler. 

Att delta på externa arrangemang och arbeta för ett synligt Friluftsfrämjandet 

✓ Vi har under Friluftslivets år - luften är fri – deltagit i olika sammanhang. Friluftslivets år 
invigdes digitalt med Tankesmedja för Friluftsliv i januari och avslutades i Åre i december där 
projektet Häng med oss ut  - Friluftsliv för bättre psykisk hälsa var en uppskattad 
programpunkt. 

✓ Samarbetet med Länsstyrelsen i Skåne har under året utökats och förbättrats genom vår 
delaktighet i återkommande dialogmöten. Vi blev också särskilt inbjudna som enda 
organisation till målgången av den cyklande Skånestafetten vid Residenset i Malmö där alla 
33 skånska kommuner deltog. 

✓ Den 28 maj deltog vi på Skånes årliga Regionala Forum där NÄTVERKET  - Idéburen sektor 
Skåne - presenterade en ny rapport om pandemins konsekvenser för idéburen verksamhet. 
Friluftsfrämjandet redogjorde för hur vår organisation Corona-anpassat sin verksamhet. 

✓ Vi har tillsammans med Svedala lokalavdelning medverkat på Bokskogens Dag den 5 
september. Årets tema handlade om psykisk ohälsa och vi bjöd därför in två representanter, 
Kamilla och Per, från projektet Häng med oss ut för att berätta om vad projektet har betytt 
för dem och vad man kan göra för att komma ur sin depression och hjälpa andra. 

✓ Länsstyrelsen Skåne arrangerade den 14 september Workshop Regional Friluftsplan gällande 
kartläggning och värdering av friluftslivsområden i Skåne. Synpunkter från Region Syd gav bra 
input för vidare arbete i projektet.  
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✓ Den 30 september medverkade vi på ett digitalt informationsmöte arrangerat av 
Länsstyrelsen Skåne avseende revidering av naturvårdsplanen från indelad på två län till 
gemensam för hela Skåne. 

✓ Region Syd har beviljats ekonomiska medel från Naturvårdsverket för att ta fram tre stycken 
Skogsmullekartor. Den 6 oktober invigdes Skogsmulles karta i Allarps bjär, Höörs kommun. 
Projektet leds av Lovisa Cederström även ordförande i Helsingborg Kullabygdens 
Lokalavdelning. 

✓ Den 10 oktober deltog Region Syd på avslutningen av Skåneveckan för psykisk hälsa. 
✓ Påverkansarbete – Under året har vi gjort insatser för att öka kunskapen kring 

påverkansarbete. Bland annat har Ahmed al Qassam, påverkansansvarig på 
Riksorganisationen deltagit på höstens Träffpunkter och vår styrelse har deltagit på 
strategimöte för opinionsbildning. 

Att uppdatera profilmaterial 

✓ Samtliga Utbildningsledare har fått nya profilkläder att använda vid ledarutbildningar 
✓ #Sovauteguiden som tagits fram av Riksorganisationen finns tillgänglig på Regionkontoret om 

någon är intresserad av att få egna exemplar. 
✓ Under 2021 har vi också satsat extra resurser på att sprida Skogsmulles nya varumärke, bland 

annat har alla deltagare på ledarutbildningen Skogsmulle och skogens värld fått var sitt eget 
ex av boken om hur Skogsmulle kom till. 

Att informera om våra erbjudanden hos Stiftelsen Isabergstoppen 

✓ Detta mål uppfylldes enligt vad vi åtagit oss gentemot Stiftelsen  

Remisser 

✓ Besvarat remiss om revidering av naturvårdsprogrammen för Kristianstads Län från 1996 och 
Malmöhus Län från 1997 till en gemensam naturvårdsplan för Skåne 

✓ Besvarat remiss med fyra medskick för kartläggning av friluftslivsområden i Skåne 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE – VERKSAMHET- OCH LEDARUTVECKLING 

Uppföljning av målsättningar för 2021 

Regionala Träffpunkter vår och höst. 

✓ Vi har haft fyra 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 har vi bjudit in föreläsare kring 
aktuella ämnen t ex lokalt Påverkansarbete. 

Regionala ordförandeträffar 

✓ Efter önskemål startade vi 2021 upp digitala ordförandeträffar. Dessa har anordnats tre 
gånger under året med syfte att innehållet ska vara aktuella utmaningar och punkter 
anmälda av deltagarna. Vi har fått positiv respons och deltagandet har varit gott. 

 

Samverkan och verksamhetsutveckling 

✓ Genom samverkan med Region Skåne har vi jobbat för att konceptet Skogshjältarna ska få en 
ökad spridning inom länet. Satsningen går i linje med mer fokus på skola och förskola och 
målet är att barn och unga genom fysisk aktivitet ska få bättre psykisk hälsa. Arbetet har lett 
till att vi under 2022 gör en stor satsning på detta. 

✓ Genom ytterligare samverkan med Region Skåne har vi fått medel för att få ut fler 
naturovana familjer på Skåneleden. Detta arbete kommer att ske i samarbete med 
intresserade lokalavdelningar och genomförs första halvåret 2022. 
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✓ Projektet Häng med oss ut – Friluftsliv för bättre psykisk hälsa har under 2021 varit inne på 
sitt sista projektår finansierat av fem kommuner i sydöstra Skåne. Under året har en 
metodhandbok färdigställts och cirka 20 nya ledare har utbildats främst från kommunala 
socialpsykiatriska verksamheter runt om i landet. Vidare har regionen stöttat deltagare i sin 
fortsatta utveckling, bekostat hjälpledare- och ledarutbildningar samt uppmuntrat till att 
hålla egna vandringar och aktiviteter utifrån sina intressen och möjligheter. Projektet utgör 
ett viktigt bidrag till folkhälsa och livsglädje och har uppmärksammats på flera olika håll både 
medialt men också vid föreläsningar och seminarier. Avslutningsvis utvärderades projektet av 
Brukarrevisorer och resultatet av den finns publicerad i sin helhet på Friluftsfrämjandets 
hemsida. 

Allemansrätten 

✓ Ett viktigt uppdrag för hela Friluftsfrämjandet är att sprida kunskap om Allemansrätten. 
Region Syds bidrag till detta är att i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och 
kommuner skapa tre digitala Skogsmullestigar som alla på ett enkelt sätt lär ut viktig kunskap 
om Allemansrätten. Under 2021 färdigställdes kartor på Allarps Bjär i Höörs Kommun samt 
en i Bäckhalladalen i Simrishamns kommun. Arbetet fortsätter under 2022 och vi hoppas att 
detta koncept kan få spridas även i Blekinge och Halland. 

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). 

Barnverksamhet bedrivs även professionellt i förskolor och skolor via koncepten Skogsmulle i 
förskolan, i Ur och Skur samt Skogshjältarna. 

Mountainbike 
Intresset fortsätter öka och MTB verksamhet finns nu i flertalet lokalavdelningar, både barn-, 
ungdoms- och vuxengrupper. 

Långfärdsskridsko 
Som vanligt har Friluftsfrämjandet samordnat sin verksamhet vad gäller långfärdsskridsko genom 
Långfärds Skrinnarna i Sydöst LSS och Skånes Isseglarklubb, SIK. Denna verksamhet bedrivs främst i 
Blekinges och Skånes nordöstra lokalavdelningar. 

Vandringar och Äventyrliga vuxna 
Vuxenverksamhet bedrivs i de flesta lokalavdelningar med ett stort utbud av låglandsvandringar och 
även ett koncept som kallas Äventyrliga vuxna. Gruppernas intresse styr vilka olika friluftsaktiviteter 
som genomförs under terminerna, ett lustfyllt smörgåsbord där det finns något för alla. 
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Kanot och kajak 
Många lokalavdelningar har de senaste åren satsat på att ledare på ett säkert sätt ska kunna ta med 
sina grupper ut på Kanadensarpaddlingar. Flera nya deltagare examineras årligen i Grönt paddelpass 
och dessa utbildningshelger fungerar också ofta som ny inspiration i ledarnas egna personliga 
utveckling. Blekinge skärgård lockar många deltagare till aktiviteter med kajak och lokalavdelningarna 
erbjuder olika svårighetsgrader i sin verksamhet. 

Skidverksamhet 
Brist på snö och kyla på våra breddgrader innebär mycket begränsad skidverksamhet. Men så fort 
chansen finns erbjuds skidåkning både utför och på längden. 

Verksamhet för medlemmar med funktionsnedsättning 
Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, har aktiviteter i många olika lokalavdelningar 
och denna delvis anpassade verksamhet ökar för varje år. Ibland kallas verksamheten för 
Funkismulle, på några håll är den integrerad i ordinarie verksamhet och i Halländska lokalavdelningen 
HK Vandraren är all verksamhet anpassad och medlemsantalet växer så det knakar. 
Friluftsfrämjandet ska vara till för alla, då måste vi också anpassa oss så alla känner sig välkomna. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE LEDARUTBILDNING 
Uppföljning av målsättningar för 2021 
 

• Att genomföra fyra grundutbildningar för Skogsmulle och skogens värld 

▪  Fyra grundutbildningar genomfördes 

• Att genomföra tre utbildningar i Vildmarksäventyr  

▪ Tre grundutbildningar genomfördes 

• Att genomföra en utbildning i mountainbike 

▪ Utbildningen genomfördes och var nästan fullbokad.   

• Att genomföra en grundutbildning i Skogshjältarna 

▪ Ställdes in pga lågt deltagarantal 

• Att genomföra två grundutbildningar i Skogsmulle i förskolan  

▪ Två utbildningar genomfördes 

• Att genomföra två utbildningar i kanadensare steg 1 och en fortbildning 

▪ Alla utbildningarna genomfördes 

• Att genomföra en utbildning i Låglandsvandring 

▪ Utbildningen genomfördes och var mycket uppskattad av deltagarna. 

• Att genomföra en utbildning i Häng med oss ut 

▪ Två utbildningar genomfördes 

• Att genomföra två påbyggnadsutbildningar i Vildmarksäventyr 

▪ Två utbildningar genomfördes 

• Att genomföra fyra introduktionsutbildningar i kajakpaddling. 

▪ Utbildningarna ställdes in 

• Att genomföra inspirationsutbildningar och fortbildningar för ledare.  

▪ Följande fortbildningar genomfördes med bra uppslutning: På väg mot TVM, 

Lekfullorientering, samt att vi tillsammans med studiefrämjandet 

genomfördes även Föreningskunskap och Kurs för valberedningen.  

• Att genomföra fortbildning med fokus på mångfald och tillgänglighet 

▪ En fördjupningsutbildning i Anpassat ledarskap 
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Våra ledarutbildningar 2021 

Utbildningar är fortsatt Friluftsfrämjandet Region Syds viktigaste uppdrag och vi märker av ett stort 
intresse från Lokalavdelningarna. Vi strävar alltid efter att tillgång och efterfrågan på utbildningar ska 
hålla jämna steg. Under 2021 har vi har vi genomfört utbildningar på olika platser i regionen så som 
vid Skryllegården, Knäred, Silvåkra/Genarp, Söderåsen, Ivösjön, Helgeå och Dagstorpssjön. 
Kursledarna har även detta år fått arbeta med att anpassa våra utbildningar till covid-19, vilket bland 
annat lett fram till en delvis digital grundutbildning i Skogsmulle och Skogensvärld.  

Uppföljningarna som genomförs efter samtliga utbildningar ger våra kursledare och utbildningarnas 
innehåll gott betyg. Att kvalitetssäkra våra utbildningar görs genom att följa Friluftsakademins 
gemensamma utbildningsplaner och genom feedback från de digitala enkäter som alltid genomförs 
efter utbildningarna. Under 2021 har styrelsens utbildningsprocess gemensamt med kursledarna 
jobbat med vidareutbildning inom frågeteknik. 

Under 2021 utbildades inga nya kursledare. 

Information om 2022 års grundutbildningar var klart i december 2021 och spreds via hemsida och 
Facebook. Ett digitalt utbildningsprogram finns även att ladda ner och skriva ut på hemsidan. 

Sammanställning av utbildningsverksamheten 
 

Utbildning Antal 
utbildningar 

Antal 
deltagare 

Antal  
Kursledare 

Grundutbildning barn & 
ungdom 

8 141 17 

Fortbildning 6 58 Se ovan 

Kanot 3 28 4 

Kajak 0 0 1 

Långfärdsskridsko 0 0 0 

Låglandsvandring 1 14 3 

MTB 1 12 2 

Webb-utbildning: 
Att bryta tystnaden 

2 33 2 

Skogsmulle i förskolan 2 25 2 

Skogshjältarna 0 0 1 

Häng med oss ut 2 38 1 

Anpassat ledarskap 1 5 1 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE UNG 

Uppföljning av målsättningar för 2021 

Under verksamhetsåret 2021 har Region Syd tyvärr inte haft det fokus på ungdomsfrågor vilket vi 
hade hoppats på och satt som mål för året. Historiskt har vi haft ett stort engagemang men i år nådde 
vi inte riktigt ända fram. En del mål lyckades vi dock riktigt bra med och vår ambition är att fortsätta 
jobba starkt för Ung frågor. 

 

Fler Unga Ledare 

✓ Region Syd genomförde 2021 en Corona anpassad Ung Ledare utbildning med 28 anmälda 
deltagare. Utbildningen var delvis digital i januari och slutfördes med en lång fysisk 
utbildningsdag i slutet av april. Utvärderingen visade att ungdomarna uppskattade 
anpassningarna så att utbildningen kunde genomföras trots rådande omständigheter och 
restriktioner. 

Ungdomsstämman 2021 

✓ Fem förberedda ungdomsombud samt två observatörer deltog på digital ungdomsstämma i 
oktober. En av punkterna var hur vi kan förbättra den demokratiska processen så 
ungdomarnas röster är med och på riktigt påverkar vår förening. 

Samordningsgrupp Ung 

✓ På nationell nivå finns samordningsgrupper där alla regioner har en representant. 
Samordningsgrupp Ung har för Region Syds räkning representerats av Kristina Måsbäck från 
Lunds lokalavdelning under många år och hennes engagemang, klokskap och erfarenheter 
har varit enormt uppskattade. Nu passerar Kristina 25 års strecket och kommer därför under 
nästa år att ersättas av ny representant. Vi tackar Kristina för hennes fina insatser, du har 
varit ovärderlig. 

Att bryta tystnaden – Nej till trakasserier  

✓ För drygt tre år sedan uppmärksammades att det ibland eller alldeles för ofta förekom 
trakasserier av olika slag i vår ungdomsverksamhet. För att tydligt ta avstånd från detta och 
ständigt lyfta frågan hur vi ska agera i vår verksamhet arbetades det fram en text som ska 
läsas upp på alla ungdomsläger och TVM ting. Detta har idag blivit ett naturligt inslag på 
storläger och många vittnar om en större förståelse och respekt för varandra. Under 2021 
har Region Syd arrangerat två digitala fortbildningar i ämnet där både unga och vuxna 
deltagit och delat med sig av tankar och egna erfarenheter. Vi kom fram till att vi alla har ett 
ansvar att motverka trakasserier i alla former och att vi aldrig får blunda vid minsta misstanke 
om detta. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMI  
Uppföljning av målsättningar för 2021 
 
Kvartalsvis följa upp ekonomin på process- och projektnivå  

✓ Skett en kvartalsvis rapportering till regionstyrelsen 
 
Genomföra Årsbokslut 

✓ Årsbokslutsarbetet har genomförts 

 
Söka minst tre fondmedel 

✓ Nio fonder har sökts under 2021; varav nedan sju beviljades. 

• Länsövergripande bidrag, från Region Blekinge 

• Länsövergripande bidrag, från Region Halland 

• Arbete för barn och ungas psykiska hälsa, från Region Skåne 

• Skåneleden för naturovana familjer, från Region Skåne (beviljat och utbetalt 2021 ska 

användas första halvåret 2022) 

• Skogsmulles kartor, från Naturvårdsverket 

• Skogshjältarna, från Region Skåne (beviljat 2021, ska användas 2022 

• Friluftsliv för psykisk hälsa – Häng med oss ut, Svenskt Friluftsliv via Riksorganisationen 

(start 1mars 2022) 

  
Utveckla digitaliseringen med Microsoft 365 

✓ Regionstyrelsen och alla processerna arbetar i Microsoft Teams och använder erbjudna 
programvaror inom Friluftsfrämjandets utbud för Microsoft 365. 

 
Se över regionens administrativa resurser 

✓ Som ett led i att uppnå mer balanserad arbetsbelastning för vår anställda 

verksamhetsutvecklare och samtidigt uppnå effektivare arbetsflöde kring utbildningar och 

administration, har Regionstyrelsen inlett översyn av hur struktur och innehåll ser ut – och 

om/hur det behöver förändras. Genom en workshop under hösten kursledarträff 

sammanställdes uppslag på hur förberedelse, genomförande och avslut/uppföljning kring 

utbildningarna kan se ut; och resultatet blev input till fortsatt diskussion inom process 

Ledarutbildning. Ett annat alternativ till att uppnå balans och effektivisering som diskuterats 

under 2021 är fördelar och möjligheter att deltidsanställa person för administrativa 

uppgifter. Diskussion och arbete avseende vår föreningsstruktur kommer framöver att vara 

ett löpande inslag i styrelsens arbete. 

 

Förändring kring intäktskällor 
Friluftsfrämjandet Region Syds viktigaste ekonomiska styrverktyg är budgeten, som är uppdelat på 

processerna och projekt, som följs upp kvartalsvis. Intäktskällor till budgeten och verksamheten 

under 2021 har varit: 

• Regionens del av Friluftsfrämjandets medlemsavgifter 

• Länsövergripande bidrag från Region Halland och Blekinge 

• Projektmedel från Region Skåne 

• Intäkter från Regions Syds ledarutbildningar 
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Dessvärre har bidrag för länsövergripande verksamhets från Region Skåne har tagits bort, och ersatts 

med möjlighet till att söka ekonomiska medel för enskilda projekt under specifika kalenderår. För 

Friluftsfrämjandet Region Syd innebär förändringen främst betydande osäkerheter för i vilken 

omfattning verksamhetsutveckling och utbildningssamordning av våra ledare kan bedrivas framöver. 

Arbetsinsatser som bidrar till en god folkhälsa genom att berika allmänheten med nyfikenhet till 

friluftsliv i naturen, och ger en aktiv fritid för våra medlemmar. 

 

För att vara redo och möta de nya förutsättningarna 2022 ansökte Friluftsfrämjandet Region Syd om 

olika medel till att driva projekt. Som skrevs i tidigare kapitel blev vi beviljade medel från Region 

Skåne för ökad spridning av Skogshjältarna. En satsning som innebär att dedikerad projektledare 

kunnat anställas för att tillsammans med verksamhetsansvarig driva arbete framåt, och i tät dialog 

med Region Skåne. 

 

Efter förfrågan från Riksorganisationen skickades även en ansökan tillsammans med dem till 

organisationen Svenskt Friluftsliv. Ansökan grundade sig i att genom ett projekt under 2022 sprida 

intresset och kunskapen om konceptet Häng med oss ut (HMOU) inom Friluftsfrämjandet Region 

Syds gränser, alltså i Skåne, Halland och Blekinge. 

 

Positiv medlemsutveckling 
Mycket glädjande är att vi under 2021 fortsätter med den positiva medlemsutvecklingen. 
Friluftsfrämjandet Region Syd ökar med 6,0% och Riksorganisationen slutade på 112 083  
medlemmar, vilket är en ökning med 3,25% från 2020. 
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Medlemmar per Lokalavdelning 

Lokalavdelning Antal medlemmar 2021-09-30 Antal medlemmar 2020-09-30 Diff 2020-2021 

Barabygden 174 170 4 

Bjerred-Lomma 698 663 35 

Blentarp-Sövde 436 445 -9 

Eslöv 231 267 -36 

Falkenberg 102 81 21 

Genarp 528 492 36 

Getinge-Treklövern 61 98 -37 

Halmstad 420 389 31 

Helsingborg 917 906 11 

HK Vandraren 88 73 15 

Husie 599 502 97 

Hylte 51 39 12 

Höör-Hörby 314 345 -31 

Karlshamn 389 371 18 

Karlskrona 566 510 56 

Klippan-Ljungbyhed 163 80 83 

Knäred 169 172 -3 

Kristianstad 474 441 33 

Laholm 206 230 -24 

Landskrona 221 220 1 

Lund 2945 2847 98 

Lödde-Kävlinge 503 500 3 

Malmö 2880 2560 320 

Nissadalen 77 74 3 

Osby 124 123 1 

Perstorp 51 80 -29 

Ronneby 364 331 33 

Simlångsdalen 25 30 -5 

Sjöbo 471 432 39 

Skurup 138 120 18 

Skåne-Tranås 272 269 3 

Staffanstorp 190 212 -22 

Svedala 406 345 61 

Söderåsen 345 295 50 

Sölvesborg 106 102 4 

Torup 3 3 0 

Veberöd 299 323 -24 

Ystad 241 219 22 

Åkarp 299 303 -4 

Åstorp 189 153 36 

Ängelholm-Båstad 404 372 32 

Österlen 150 124 26 

Summa 17 289 16 311  
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ANNAN VERKSAMHET 
 
Förskolor och skolor 
Inom Friluftsfrämjandet Region Syd finns det 24 st I Ur och Skur-förskolor och tre stycken I Ur och 
Skur-skolor. Skogshjältarna som riktar sig till skolår F-3 finns på en skola och Skogsmulle i förskolan 
finns på 38 förskolor. Friluftsfrämjandet Region Syd vill verka för ett fördjupat samarbete med I Ur 
och Skur i enhetlighet med Riksorganisationens Strategiska mål 2030. 
 

Ett av Friluftsfrämjandets huvudstrategier för 2022-2024 är satsning inom förskola/skola för att få fler 
barn i rörelse och möjlighet att vistas utomhus i naturen. Under 2021 har Region Syd inlett 
kartläggning av våra licensverksamheter; en sammanställning som kan vara till hjälp för att knyta 
kontakter för vidare samarbeten. 
 

 
 

Regionstämma 
Friluftsfrämjandet Region Syds Regionstämma genomfördes digitalt via Microsoft Teams  
lördagen den 24 april. Regionstämman representerades av 49 delegater och 9 gäster, samt Cesar 
Chirino som deltog från Riksorganisationen  
 

Extra Regionstämma 
Den 17 november genomförde Friluftsfrämjandet Region Syd en extrainsatt Regionstämma med 
anledning av fastställande av Regionstyrelsens 3-åriga Verksamhetsplanen och Budget. Stämman 
hölls digitalt via Microsoft Teams och representerades av 34 ledamöter och 6 gäster. Från 
Riksorganisationen deltog Karin Olsson. 
 

Regionstyrelsen 
Regionstyrelsen har hållit 8 möten, varav 6 Teams-möten, under verksamhetsåret 2021. Vid 

resterande två tillfällen har styrelsen träffats på Skryllegården utanför Lund för att på heldagsmöten 

arbeta med verksamhetsplanering och budget. Löpande verksamhet har utförts av respektive process 

under året. Allt utvecklingsarbete har genomförts i form av projekt. 

 

Riksstämma 
Årets Riksstämma genomfördes digitalt och Region Syd representerades av 11 ledamöter. Stämman 

sträckte sig från fredagskvällen 29 till söndag 31 maj. Lördag och söndag var dedikerade 

stämmodagar medans fredagen bestod av intervjuer av aktuella personer och olika reportage. 
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Regionordförandemöten, RO- och VU-möte 
Under året har Alexander Rosenkvist, regionsordförande, deltagit i fyra RO-möten tillsammans med 
Riksorganisationens verkställande utskott och Generalsekreteraren, samt sju möten med de övriga 
regionsordföranden. 
 

Nätverket — Idéburen sektor i Skåne 
Friluftsfrämjandet Region Syd är medlemmar i Nätverket — Idéburen sektor Skåne. Nätverket samlar 
en bredd av regionala idéburna aktörer. Syftet är att samarbeta, underlätta och stärka samverkan. 
 

Den 19 november medverkade Karolina Perngården och Alexander Rosenkvist på digital utbildning i 

IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. Utbildningen hölls av Tora Törnquist (Nätverket — Idéburen 

sektor Skåne ) och arrangör var Länsstyrelsen Skåne, via sin integrationsutvecklare på enheten för 

samhällsetablering och integration Torgny Ängquist. Kursen förklarade begreppet IOP, 

bakomliggande juridik och vad man ska tänka på. Även andra samarbetsmöjlighet mellan den 

idéburna och offentlig sektorn lyftes fram. Det viktiga är att samverkansmodellen ska bygga på 

ömsesidig vilja att bygga upp långvarigt samarbete; där god kommunikation och tillit är nyckelord.  

 

Arbetsgivaralliansen - Civilsamhällets arbetsgivarorganisation 
Friluftsfrämjandet Region Syd är sedan många år medlem i Arbetsgivaralliansen. Det är en fristående 

organisation för ideella och idéburna organisationer som bidrar med arbetsgivarkompetens i alla 

frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Onsdag 26 januari var Karolina Perngården och Alexander Rosenkvist på Arbetsgivaralliansens 

utbildning i Arbetsrätt för arbetsgivare. Förutom kursens innehåll fångades vårt intresse av att den 

för första gången hölls digitalt, vilket besparade resa och uppehälle i Stockholm. Givande utbildning 

med tyngdpunkt på lag och juridik vävde in kursdeltagarnas frågor och exempel från verklighetens 

värld. Kursledare var organisationens rådgivare Johan Rydstedt och Jan-Erik Lundgren. 
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Slutord 

 
Ett år har gått sedan jag tillträdde som ordförande för Friluftsfrämjandet Region Syd. Det har varit ett 

händelserikt år med nytt upplägg med övergripande planering för tre år, byte av generalsekreterare 

och ändrade ekonomiska förutsättningar som bräddat väg för uppstart av intressanta projekt i vår 

region. Utmaningar som med övriga styrelsens erfarenhet och energi fick mig att känna trygghet och 

tillsammans skapade vi möjligheter. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till våra ledare och funktionärer i Friluftsfrämjandet Region Syd för ert 

engagemang och er vilja att fortsätta arbetet med att anpassa våra äventyr utifrån det tidigare satta 

mottot ”Ställa om istället för att ställa in”. Kursledarnas insatser under året är heller inget undantag 

utan även ni har hållit er fast vid er flexibilitet och kreativitet kring ledarutbildningarna, och varvat 

digitala vägar med fysiska träffar. Tack! 

 

Träffpunkter och Nätverksträffar har varit givande forum för mig att träffa många av er och få en 

första inblick på det gedigna arbete ni bedriver, och de frågeställningar som uppkommer under ert 

arbete inom Friluftsfrämjandet. Den digitala plattformen kan inte ersätta fysiska möten fullt ut men 

är ändå ett fantastiskt medel för att träffas, utbyta erfarenheter och nå ett bredare omfång då fler 

ges möjlighet att delta. Viktiga arrangemang som vi kommer fortsätta med 2022 – och utveckla 

tillsammans med er. 

 

2021 var sista året för det kommunalt drivna projektet Häng med oss ut (HMOU), där socialpsykiatrin 

i Skånes fem sydöstra kommuner samarbetat med Friluftsfrämjandet Region Syd och Sjöbo LA för att 

hitta nya sätt för att främja folkhälsa. Projektet summerades av kommunernas brukarrevisorer med 

en sammanställning och analys av deltagares och ledares erfarenheter och tankar från projektet. 

Revisorernas berättelse visar på mycket positiva resultat så som ökad fysisk aktivitet och bättre 

välmående bland deltagarna. 

 
En person som haft en betydande roll i hur Friluftsfrämjandet Region Syd bibehållit drivet och 
utvecklingen inom regionen under året är vår Verksamhetsutvecklare Karolina Perngården. Karolina 
har med full energi och nytänk kryssat fram genom årets utmaningar. Stort tack, Karolina. 
 

Detta blev mer av ett tacktal än ett slutord, och det är inte så konstigt, jag är så glad åt att fått träffa 

och arbeta nära er alla kunniga personer och som delat med sig av sitt djupa intresse och sin vilja att 

utveckla Friluftsfrämjandet framåt. 

 
Låt oss fortsätta det gemensamma arbetet för ETT Friluftsfrämjandet! 
 

Kvisten, Skryllegården den 2 mars 2022 

Alexander Rosenkvist, Regionsordförande  
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EKONOMI ÅR 2021 

Resultaträkning  
 

RESULTATRÄKNING År 2021 År 2020 

INTÄKTER   

Kursintäkt 860 531 718 157 

Region/Landstingsbidrag 443 227 327 192 

Medlemsprovision 544 283 748 830 

Administrativa intäkter 129 214 125 831 

Summa intäkter 1 977 255 1 920 010 

KOSTNADER   

Kurskostnad -275 281 -652 703 

Övriga Verksamhetskostnader -312 501 -196 099 

Personalkostnad  - 940 599 -596 751 

Summa kostnader -1 528 381 -1 445 553 

Årets resultat 448 874 474 457 
 

Hantera Resultat 
Under 2021 beslutade Friluftsfrämjandets Riksstämma att fördela ut 20% av medlemsprovisionen till 
Regionerna. År 2021 gav ett välkommet fint resultat med tanke på vår förändrade förutsättning 
beträffande intäktskällor och som vi nu satsar på framtiden. 
 
Under året har styrelsen beslutat att ändra Resultaträkningens redovisning så att regionens samtliga 
personalkostnader nu redovisas under Personalkostnader. Där ingår nu lön till anställd personal inkl 
sociala kostnader samt kursledararvoden inkl sociala kostnader. Därför avviker de olika 
kostnadsbeloppen 2021 och 2020 från varandra.  
 
Regionstyrelsen föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 

 

Sammanställning 
 

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 448 874 
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Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR    

Bank 2 125 249 1 602 379 

Kundfordringar 29 866 11 220 

Övriga förutbetalda kostnader  167 946 83 417 

Avräkning skattekonto 10 74 

Summa Tillgångar 2 323 070 1 697 090 

SKULDER    

Eget kapital -1 824 873 -1 376 150 

Summa Eget kapital - 1 824 873 - 1 376 150 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

-73 645 0  

Personalens källskatt -26 440 -23 393 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter -28 261 -25 362 

Upplupen semesterlön -111 974 -104 738 

Beräknad upplupna socialavgifter -51 663 -48 278 

Övriga upplupna kostnader & 
förutbetalda intäkter 

- 206 214 -119 169 

Summa Kortfristiga skulder -498 197 -320 940 

Summa Eget kapital, Avsättningar & 
Skulder -2 323 070 -1 697 090 
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