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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  Åsl jungastiftelsens 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.  

 

Viltförvaltningsdelegationen i  Blekinge Län 
Representant Kenneth Sernevi, Karlshamn 

 

Anstäl ld personal  
Verksamhetschef Karolina Perngården 
Projektledare Lovisa Cederström, Skogshjältarna och Skogsmulleskartor 

Projektledare Malin Sandström, Friluftsliv för psykisk hälsa - Häng med oss ut 

PEER-support Kamilla Pålsson, Friluftsliv för psykisk hälsa - Häng med oss ut 
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Regionkontor Kvisten  
Regionkontoret är en del av kontorshuset Kvisten på Skryllegården.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNIKATION  
Uppföl jning av målsättningar för  2022   
 
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, Träffpunkter och personliga möten som våra 
kommunikationskanaler.  

 
Att delta på externa arrangemang och arbeta för ett synligt Friluftsfrämjandet 
 

➢ Vi har under året varit inbjudna till nätverksträffar anordnade av Region Skåne och vi finns 
numera med på Sätt Skåne i rörelses hemsida. 

➢  Ansvariga för Häng med oss ut och Skogshjältarna deltog på H22 City Expo i Helsingborg för 
Region Syds räkning för att berätta mer om vår samverkan. Ett fint samarbete som vi gärna 
ser en fortsättning på. 

➢ Under hösten var Region Skåne och Friluftsfrämjandet tillsammans på ett webbinarium som 
Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelserna arrangerade.  

➢ Karolina har deltagit på Skånskt Friluftsråd som bildades under året för att utveckla Skånes 
friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen. I rådet finns representanter från åtta stycken 
organisationer och leds av landshövdingen med träffar 1 - 2 gånger per år. 

➢ Den 15 december invigdes Hovdala Naturreservat i Boketorp i lyktornas sken av 
landshövding Anneli Hulthén och Region Syd var inbjudna att medverka. Friluftsfrämjandet 
bidrog med en tipsrunda om Allemansrätten och samtidigt presenterade vi Häng med oss ut 
och Skogshjältarna i bildform. 

➢ Karolina och Birgitta var den 10 november inbjudna till Ystad lokalavdelning för att bistå och 
utbilda dem i att lägga upp äventyr på hemsidan, uppdatera medlemsregistret och markera 
roller i styrelsen och ledare mm. Arbetet ger ett tydligare intryck av att det finns verksamhet i 
Ystad och hur man kommer i kontakt med lokalavdelningen. 

➢ Ytterligare tre Skogsmullekartor har invigts.  Den 21/2 2022 fick Skrylle sin Skogsmullekarta 
och den 12/4 2022 var det dags att inviga Bäckhalladalen i Simrishamn. Den senaste kartan 
invigdes i Törringelund den 15/1 2023. Kartorna är ett projektarbete som leds av Lovisa 
Cederström i Region Syd tillsammans med Länsstyrelsen och Skånes kommuner. Nu finns det 
5 Skogsmullekartor och tre nya är under produktion. Kartorna är tillgängliga på Region Syds 
hemsida. 

 
 Att uppdatera profilmaterial    

➢ Samtliga utbildningsledare och regionens styrelse har fått nya profilkläder att använda vid 
ledarutbildningar och externa/interna arrangemang. 

  
Att informera om våra erbjudanden hos Stiftelsen Isabergstoppen   

➢ Detta mål har uppfyllts enligt vad vi åtagit oss gentemot Stiftelsen  
  
Remisser 

➢ Friluftsfrämjandet Region Syd har sammanställt ett gemensamt remissvar från 
 lokalavdelningarna och regionen på Skånes Friluftsplan. 
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Påverkansarbete 
➢ En gemensam länsspecifik debattartikel om Skogsmulle 65 år. Artikeln har tryckts i 93 unika 

tidningar och av dessa är sex tidningar från Region Syd. 
 
Fokus 2022 

➢ Under det gångna året har fokus varit att kommunicera med kommuner och skolor om 
kunskapen kring Skogshjältarna för att bidra till god psykisk hälsa hos barn och unga genom 
fysisk aktivitet. Resultatet till dags datum har blivit att vi har fått med 19 skolor i 13 skånska 
kommuner och utbildat 43 nya Skogshjältepedagoger vid tre tillfällen under april 2022 till 
januari 2023. Målet var att nå sex kommuner och det har uppnåtts med råge.  

 

IT-support och underhål l  av digitala kommunikationsvägar  
Sedan Regionstämman 2022 har styrelsen varit bemannad med professionell IT-kompetens. Kunskap 
och engagemang som varit otroligt viktigt för att supportera vår anställda personal vid olika typer av 
tekniska problem med datorer och användarkonton. En nödvändighet för att verksamhetsarbete i en 
organisation av vår storlek och bredd ska kunna bedrivas smidigt och utan tidsödande uppehåll. 
Under året har även den digitala strukturen för styrelsens upplägg i TEAMS setts över och arbetet 
fortlöper under 2023. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE –  VERKSAMHET-  OCH LEDARUTVECKLING 
Uppföl jning av målsättningar för  2022  
 
Regionala Träffpunkter vår och höst 

➢ Vi har haft tre Träffpunkter på plats i, Ronneby, Halmstad och på Skryllegården, och två 
digitala i Teams. 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 
medlemsundersökningen Medlemsresan. 

 
Regionala ordförandeträffar 

➢ Det har anordnats en ordförandeträff där lagstiftningen gällande Paketresor och Resegaranti 
gicks igenom. Träffen är också en möjlighet till samverkan mellan LA och vid höstens träff 
bjöds även alla kassörer med. 

 
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. Under 2022 har 
vi gjort en stor satsning på detta där målet varit en långsiktig etablering av Skogshjältarna i 
Skåne. Vi har kunnat anställa Lovisa Cederström som projektledare för uppgiften. Resultatet 
har blivit 16 nya Skogshjälteskolor, där vi betalat licenskostnad och avgift för 20 barn. Det har 
utbildats 37 pedagoger.  

➢ Genom ytterligare samverkan med Region Skåne har vi fått medel för att få ut fler 
naturovana familjer på Skåneleden. Fem lokalavdelningar fick genom sina ansökningar 
möjligheten att få bidrag och delta med aktiviteter. Under våren ordnade de tre aktiviteter 
var med anknytning till Skåneleden. Projektet är avslutat sånär som på en lokalavdelning som 
istället kommer genomföra sina aktiviteter under våren 2023.  
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✓ Projektet Häng med oss ut – Friluftsliv för bättre psykisk hälsa har under 2022 drivits vidare 

med stöd av Svenskt Friluftsliv för spridning i vårt upptagningsområde Skåne, Blekinge och 

södra Halland. Efter projektåret finns Häng med oss ut i 25 olika verksamheter spridda över 

landet och totalt sett är spridningen i hela Sverige att 8 av 21 län nu har Häng med oss ut som 

etablerad verksamhet. Under året har Malin Sandberg varit anställd som projektledare hos 

Region Syd. Även Kamilla Pålsson, tidigare deltagare i Häng med oss ut har arbetat som PEER-

support (Personlig egenupplevd erfarenhet). Under projekttiden har två ledarutbildningar 

genomförts med totalt 40 nya ledare. Deltagare i den primära målgruppen som själva 

deltagit i Häng med oss ut har utbildats till hjälpledare. Projektet utgör ett viktigt bidrag till 

folkhälsa och livsglädje och har uppmärksammats på flera olika håll både medialt men också 

vid föreläsningar och seminarier. Projektet har också deltagit på flera olika evenemang.  

✓ Ekonomiska medel från Riksorganisationen och Svenskt Friluftsliv har erhållits för “Mångfald 

och inkludering 2022”, där vi kunnat erbjuda ledare och lokalavdelningarna att delta gratis på 

planerade fortbildningar under året. Fördjupningsutbildningen Anpassat Ledarskap - så 

möter du barn och unga med NPF diagnoser har också kunnat erbjudas. Vi har kunnat 

anställa en utbildningssamordnare på deltid. Tidigare deltagare i Häng med oss ut har 

erbjudits att hålla inspirations/fortbildnings- föreläsningar. Det har utbildats 4 

utbildningsledare, hållits fortbildningar och det har hållits träffar för alla utbildningsledare vid 

två tillfällen. Utbildningsledarvård med skjortor från webbshoppen har genomförts.  

Skogsmulles kartor och 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 Skåne 
och kommuner skapa tre digitala Skogsmullestigar som alla på ett enkelt sätt lär ut viktig 
kunskap om Allemansrätten. Under 2022 färdigställdes kartor på Skryllegården i Lunds 
kommun, Bäckhalladalen i Simrishamns kommun och Törringelund i Svedala Kommun. 
Arbetet fortsätter under 2023 och vi hoppas att detta koncept kan få spridas även i Blekinge 
och Halland. 
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Bred verksamhet i  våra lokalavdelningar   
Inom Friluftsfrämjandet Region Syd bedriver våra Lokalavdelningar ideell verksamhet för 
medlemmar. 
 
Barn– och ungdomsverksamhet 
Lokalavdelningarna bedriver verksamhet med Öppna Skogsgläntan, Knopp, Knytte, Skogsmulle, 
Familjemulle, Strövare, Lufsare, Äventyrliga Familjen, TVM (Tre Vildmarks Mål) och skridskoskola.  
Barnverksamhet bedrivs även professionellt i förskolor och skolor via koncepten Skogsmulle i 
förskolan, I Ur och Skur samt Skogshjältarna. 
 
Mountainbike 
MTB verksamhet finns i flertalet lokalavdelningar, både barn-, ungdoms- och vuxengrupper. 
 
Långfärdsskridsko 
Friluftsfrämjandet samordnar sin verksamhet kring 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 många 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.  
 
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. 
Det kan vara 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  
Uppföl jning av målsättningar för  2022 
 
 

Utbildning Mål 2022 Antal utbildade ledare Antal utbildningar 

Skogsmulle & Skogens värld 80 63 4 
Vildmarksäventyr 

inkl Ung Ledare 
80 102 5 

Mountainbike 20 5 1 

Häng med oss ut 40 40 2 

Skogsmulle i förskolan 40 27 2 

Skogshjältarna 40 37 2 

Kajak 1 0 0 0 
Kanadensare steg 1 
samt fortbildning 

27 23 3 

Påbyggnad Vildmarksäventyr 30 15 1 

Låglandsvandring 32 13 1 
    

Totalt 389 310 22 

 
 

Våra ledarutbi ldningar 2022 
Intresset för barnledarutbildningarna har varit stort. Under året utökades utbudet med ytterligare en 
utbildning i Vildmarksäventyr. Totalt har 9 barnledarutbildningar hållits med bra bokningsgrad. 
Tillgången har mött efterfrågan. 
 
Det har varit svalare intresse för MTB-utbildningarna. En av två grundutbildningar fick ställas in 
liksom den inplanerade påbyggnadsutbildningen. För att komma till rätta med detta är planen att tre 
månader innan ej fullbokad utbildning aktivt uppsöka lämpliga lokalavdelningar samt annonsera på 
sociala medier. 
 
För Låglandsvandring, Kajak och Kanadensare håller vi på att utbilda fler utbildningsledare för att 
kunna erbjuda fler utbildningar inom detta område. 
 
Under året har vi fått stöd från Svenskt Friluftsliv vilket har gjort det möjligt att erbjuda gratis 
fortbildningar till ledare. Fortbildningar som har erbjudits är bl.a. ”Anpassat ledarskap – nå barn med 
NPF diagnoser”, ”Gör din egen ringblomssalva”, ”Bygg & måla humleholk”, ”Nattcykling MTB”. 
 
Under Corona-åren bedrevs utbildningarna delvis på distans. Detta visade sig vara ett framgångsrikt 
koncept och utvecklingsgrupperna i Skogsmulle och Skogens Värld samt Vildmarksäventyr har 
beslutat att göra om körschemat för utbildningarna från och med våren 2023. Tidigare har 
utbildningarna varit 1+2 fysiska dagar, men det koncept innebär 1 digital träff med efterföljande 
hemstudier samt 2 dagar fysiskt på plats. 
  

https://sign.visma.net/sv/document-check/5f2d3f1c-0308-4e3d-b7aa-0b44f6e1901f

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

Friluftsfrämjandet Region Syd  Årsberättelse 2022 Sid 12 (23) 

Under 2022 utbildades fyra nya utbildningsledare, Lovisa Cederström Barnledare, Eva Haggren Kajak, 
Malin Sandgren Häng med oss ut och Sara Ingves Barnledare. 
 
Processen har haft två aktiviteter för utbildningsledare. En utbildningsledarträff hölls i Skrylle den  
2 juni kl 18:00-21:00, med fokus på materialvård. Under hösten 11-12 november hölls en 
utbildningsledarträff med fokus på utvärdering av året som gått samt planering av nästkommande år. 
Särskilt fokus lades på att gå igenom det nya upplägget för barnutbildningarna.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE UNG 
Uppföl jning av målsättningar för  2022  
 
Under verksamhetsåret 2022 har Region Syd fått nya unga representanter i styrelsen som tagit över 
målsättningarna för 2022. Då utbildningar har kunnat återgå till det vanliga så har vi hållit både Ung 
ledare utbildning och Att bryta tystnaden som vanligt. Vårt fokus är att skapa en gemensam plattform 
för unga att bygga ett nätverk av unga och för unga. Detta för att skapa större gemenskap både 
regionalt och nationellt samt inspirera unga icke-medlemmar att gå med i vår förening.   
 
Fler unga ledare inom Region Syd 

✓ Region Syd genomförde 2022 en “vanlig”, post-covid Ung Ledare utbildning med 23 anmälda 
deltagare. Utbildningen var på plats på Backagården under tre dagar i januari. Utvärderingen 
visade mycket positiva reaktioner 

 
Öka antalet unga medlemmar 

✓ Antalet unga medlemmar i regionen har minskat från 2318 till 2281 st, det vill säga 37 
medlemmar eller 1,6%. För att sätta det i relation är den nationella minskningen av unga 
medlemmar 7,2%. De unga medlemmar vi har i regionen, även om de har minskat, är väldigt 
engagerade i allt från styrelsearbete till unga ledare.  

 
Ungdomsverksamhet i lokalavdelningen 

✓ Det håller på att startas ett instagramkonto med syfte att visa vad unga gör i de olika 
lokalavdelningarna. Kontot ska drivas för unga och av unga men kunna inspirera alla.  

 
Ungdomars inflytande i den demokratiska processen  

✓ Den sista ungdomsstämman genomfördes digitalt under 2022 med ca 12 deltagare varav 5 
var från Region Syd 

✓ Det finns planer på ett ungdomsforum med syfte att förbättra den demokratiska processen 
så ungdomarnas röster är med och på riktigt påverka vår förening.  

✓ Malin Magnusson har valts som ny representant för Region Syd i Samordningsgrupp Ung  
 
Arbeta mot trakasserier 

✓ För ett par 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 ting 
och många vittnar om en större förståelse och respekt för varandra. Under 2022 har Region 
Syd arrangerat en digital fortbildning 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. 
Det togs även beslut att fortsätta med fortbildningen under 2023 eftersom ämnet alltid är 
aktuellt.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMI  
Uppföl jning av målsättningar för  2022 
 
Kvartalsvis följa upp ekonomin på process- och projektnivå 

✓ Skett en kvartalsvis rapportering till regionstyrelsen 
 
Genomföra ekonomiska avstämningar mot Regions Syds 3-åriga Verksamhetsplan 2022-2024 

✓ Skett i samband med kvartalsvis rapportering och under det pågående arbetet med att skapa 
långsiktig ekonomisk trygghet 

 
Att varje år söka fondmedel; där minst en ansökan är av mer omfattande karaktär   

✓ Ekonomiska medel från 8 st bidragsgivare har sökts under 2022; varav nedan 7 st 
beviljades. 
• Länsövergripande bidrag, från Region Blekinge 

• Länsövergripande bidrag, från Region Halland 

• Skogshjältarna och Naturen som återhämtning – ökat psykiskt och fysiskt välmående 
hos unga, från Region Skåne 

• Skogsmulles kartor för Blekinge och Halland, från Naturvårdsverket, ansökan avslogs 

• Skogsmulles kartor i Skåne, från Länsstyrelsen Skåne 

• Friluftsliv för psykisk hälsa - Allmänna Arvsfonden, i samarbete med 
Riksorganisationen som äger projektet (ansökan beviljad med start 1 januari 2023) 

• Mångfald och inkludering 2022, från Svenskt Friluftsliv via Riksorganisationen 

• Carl Jönsson stiftelse i Skåne, för PEER-support i projekt avseende psykisk hälsa 

• Slutrapportering och redovisning av erhållna medel har skett mot bidragsgivare efter 
avslutade uppdrag och projekt 

 
Se över regionens administrativa resurser 

✓ Genom tät dialog och lyhördhet sker planering och justeringar löpande för att uppnå 
balanserade arbetsformer för vår anställda personal, utbildningsledare och 
styrelsemedlemmar. 

 
Genomföra Årsbokslut 

✓ Årsbokslutsarbetet har genomförts 

 
Delta i Friluftsfrämjandets ekonomiska forum   

✓ Process Ekonomi har deltagit på Riksorganisationens ekonomiska möten som genomförs fyra 
gånger per år tillsammans med övriga regioner 

 
Utveckla digitaliseringen med Microsoft 365 

✓ Regionstyrelsen och alla processerna arbetar i Microsoft Teams och använder erbjudna 
programvaror inom Friluftsfrämjandets utbud för Microsoft 365. Under 2022 har det digitala 
arbetssättet strukturerats om; ett förbättringsarbete som kommer fortsätta under 2023. 
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Intäktskäl lor  
Friluftsfrämjandet Region Syds budget är uppdelad på processerna och projekt, och följs upp 
kvartalsvis. Intäktskällor under 2022 har framför allt varit: 
 

• Regionens del av Friluftsfrämjandets medlemsavgifter 
• Intäkter från Regions Syds ledarutbildningar 

• Länsövergripande bidrag från Region Halland och Blekinge 

• Projektmedel från Region Skåne och Länsstyrelsen 
• Sökta medel från Friluftsfrämjandet Riks inom ramen för Mångfald och inkludering  

 
Då det länsövergripande verksamhetsbidraget från Region Skåne har tagits bort arbetar 
Friluftsfrämjandet Region Syd för ett långsiktigt samverkansavtal över 2-3 år. Ett flerårigt 
samverkansavtal skulle innebära en betydande stabilitet i planering och genomförande av 
verksamhetsutvecklingsarbete med tillhörande personalresurser.  Alla arbetsinsatser ska bidra till en 
god folkhälsa genom att berika allmänheten med nyfikenhet till friluftsliv i naturen, och ge en aktiv 
fritid för våra medlemmar. 
 

Backar i  medlemsantal  
Under 2020-2021 gladdes vi åt en medlemsutveckling i fortsatt positiv riktning, men siffrorna som nu 
presenteras viker nedåt. Inom Friluftsfrämjandet Region Syd minskade det totala medlemsantalet 
med -3.2% och medlemstalet sett till hela Riksorganisationen slutade på 109 285 medlemmar, vilket 
är en minskning med -2.5% från 2021. 
 
Tänkbara anledningar till minskat medlemsantal är svårigheter att teckna familjemedelskapet och att 
färre förskolor rapporterar in barnen som medlemmar pga betungande administration och GDPR.  
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Medlemmar per Lokalavdelning  

Lokalavdelning  Antal medlemmar 2022-09-30  Antal medlemmar 2021-09-30  Diff 2021-2022  

Barabygden  179 174 5 

Bjerred-Lomma  673 698 -25 

Blentarp-Sövde  463 436 27 

Eslöv  182 231 -49 

Falkenberg  137 102 35 

Genarp  524 528 -4 

Getinge-Treklövern  124 61 63 

Halmstad  398 420 -22 

Helsingborg  820 917 -97 

HK Vandraren  82 88 -6 

Husie  472 599 -127 

Hylte  52 51 1 

Höör-Hörby  324 314 10 

Karlshamn  338 389 -51 

Karlskrona  515 566 -51 

Klippan-Ljungbyhed  164 163 1 

Knäred  142 169 -27 

Kristianstad  478 474 4 

Laholm  205 206 -1 

Landskrona  212 221 -9 

Lund  2916 2945 -29 

Lödde-Kävlinge  472 503 -31 

Malmö  2906 2880 26 

Nissadalen  60 77 -17 

Osby  108 124 -16 

Perstorp  60 51 9 

Ronneby  333 364 -31 

Simlångsdalen  23 25 -2 

Sjöbo  464 471 -7 

Skurup  136 138 -2 

Skåne-Tranås  306 272 34 

Staffanstorp  195 190 5 

Svedala  404 406 -2 

Söderåsen  337 345 -8 

Sölvesborg  104 106 -2 

Torup  3 3 0 

Veberöd  310 299 11 

Ystad  204 241 -37 

Åkarp  282 299 -17 

Åstorp  89 189 -100 

Ängelholm-Båstad  387 404 -17 

Österlen  158 150 8 

Summa  16 741 17 289 -548 
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ANNAN VERKSAMHET 
 
Förskolor och skolor  
Inom Friluftsfrämjandet Region Syd finns det cirka 25 stycken I Ur och Skur-förskolor och tre stycken I 
Ur och Skur-skolor. Skogshjältarna som riktar sig till skolår F-6 finns på 18 skolor i 13 skånska 
kommuner tack vara ett samarbete med REgion Skåne. Skogsmulle i förskolan finns på cirka 40 
förskolor.  
 
En 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 2022 har Region Syd genom 
samverkan med Region Skåne gjort extra satsningar på Barn och ungas hälsa genom fysisk aktivitet i 
skolan. 
 

 
 

Regionstämma 2022 
Friluftsfrämjandet Region Syds Regionstämma genomfördes digitalt via Microsoft Teams  
torsdagen den 7 april. Regionstämman representerades av 55 delegater och 14 st gäster, samt 
Kristina Ljungros och Kamilla Nylund från Riksorganisationen. 
 

Regionstyrelsen 
Regionstyrelsen har hållit 11 st möten, varav 10 st Teams-möten, under verksamhetsåret 2022. I 
början av september träffades styrelsen på Backagården utanför Höör för genomgång och uppstart 
inför höstens arbete. Löpande verksamhet har utförts av respektive process under året.  
 

Riks Årsstämma 2022  
Friluftsfrämjandet Riks genomfördes digital årsstämma lördagen den 21 maj och Region Syd 
representerades av 12 ledamöter. Här presenterade Riksstyrelsen ett nytt styrdokument om 
styrelseledamöters individuella ansvar samt en styrelse- och VD-försäkring som gäller samtliga 
regioner och lokalavdelningar. 
 

Nationel l  Planeringskonferens 2023  
Söndagen den 29 januari 2023 anordnades stadgeenligt Nationell Planeringskonferens i syfte att 
reflektera över året som gått och kommunicera förslag på hur det kommande verksamhetsåret ska 
struktureras upp och vilka förändringar det innebär i den 3-åriga övergripande Verksamhetsplanen. 
Konferensen var den andra riktiga i sitt slag och dess program, innehåll och utrymme för diskussioner 
motsvarade deltagarnas förväntningar och uppfattades som en lyckad dag för informationsutbyte 
och möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar som aktiv medlem i 
Friluftsfrämjandet. Region Syd representerades av 7 st ombud från samtliga tre landskapen. 
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Regionordförandemöten, RO - och VU-möte  
Regionsordförande Alexander Rosenkvist har under verksamhetsåret deltagit i olika möten 
tillsammans med Riksorganisationens verkställande utskott och Generalsekreteraren. Två av 
tillfällena var dagmöten uppe på Rikskontoret i Stockholm, både på Instrumentvägen och i de nya 
lokalerna på Alsnögatan. Utöver detta har det genomförts sju digitala avstämningsmöten mellan 
Regionsordförandena. 
 

 
 

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.  
 
Friluftsfrämjandet Region Syd deltar genom nätverket i olika diskussionsforum som påverkar de 
idéburna organisationernas förutsättningar och bidrar till att lyfta vikten av dessa organisationers 
möjlighet att vara delaktiga i samhället. En viktig förutsättning och en möjlighet att förmedla 
Friluftsfrämjandets insatser i civilsamhället. 
 

Arbetsgivaral l iansen - Civi lsamhäl lets 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. 
 
Torsdag 10 november var Karolina Perngården och Alexander Rosenkvist på Arbetsgivaralliansens 
utbildning “Att säga upp” som hölls av Trygghetsrådet TRS. Här gavs tips, råd och verktyg att tänka på 
vid planering före, under och efter uppsägning av personal. Kursledare var rådgivarna Monica Held 
och Maria Åberg från Trygghetsrådet TRS. 
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SLUTORD 
 
Här sitter jag i vardagsrummet en lördagsmorgons gryning i slutet av februari och blickar ut över 
trädgården med tankarna lagda på mitt arbete i föreningen under 2022. Tänk vilket förtroende 
medlemmarna gett mig att få jobba som regionsordförande i en av landets stora organisationer som 
Friluftsfrämjandet. Att jag får vara med att inspirera, driva på, diskutera och besluta om var vi ska 
lägga vårt fokus, våra resurser och åt vilket håll verksamhetens utvecklingskompass ska peka.  Lägg 
verksamhetsplaner och beslut åt sidan för en stund och se till alla de kunniga och erfarna personer 
jag får träffa och får lära mig mycket utav. Vilken kunskapsbank vi är och som vi tillsammans kämpar 
för Friluftsfrämjandets bästa! 
 
Hur kan man nu summera Region Syds 2022 med några få rader? Jo, planeringen inför 2022 blev en 
tid av nytänk och anpassningar; vilket Region Syd tog sig an med full energi och viljestyrka. Och som 
vi lyckades – vi utbildade fler ledare än någonsin, vi höll fysiska Träffpunkter för ledare och 
medlemmar, vi har satt regionens naturreservat på kartan, vi har skapat möjligheter för skolbarn att 
lära genom naturen och vi har givit kommuner och verksamheter utbildning i hur de kan hjälpa 
människor med psykisk ohälsa. Region Syds utbildningsplan var omfattande men med god planering 
tillsammans med våra fantastiska utbildningsledare strukturerades kursprogrammet upp och 
utbildningarna avlöste varandra i rask takt. Tillsammans genomförde alla involverade en strålande 
insats – som vanligt! Under tiden utbildningsledarna lärde ut sina kunskaper och färdigheter satte 
styrelsen fokus på sammanhållning och informationsutbyte mellan lokalavdelningarna och 
medlemmar. Förutom våra två ordförandeträffar med inbjudna gästtalare hölls även tre fysiska 
träffar inom regionens gränser. Otroligt uppskattat och något vi ser fram emot att återkomma med 
under 2023. 
 
Våra projektledare och PEER-support får här ett eget avsnitt, för att ni med er kvicktänkthet och era 
proffsiga leveranser i projekten Skogshjältarna och Friluftsliv för psykisk hälsa visat upp ett otroligt 
driv och vilja att det ni gör ska blir bra och nå ut till så många som möjligt. Tack för era fina insatser 
för hela Friluftsfrämjandet och för allmänheten i stort. 
 
De övergripande anpassningarna tog sig även in i frågeställningar kring hur vår förening skulle 
organiseras för att hantera vår utökade personalstyrka. Vilket gav en naturlig anledning till att vår 
allas fantastiska Karolina Pergården utsågs till Verksamhetschef med personalansvar för våra nya 
medarbetare. Karolinas sinne för struktur och förmåga att ta möjligheter till verklighet är en 
betydande del i att Friluftsfrämjandet Region Syd bibehållit farten framåt och kunnat utvecklas inom 
ramen för vår 3-åriga planering. Stort tack, Karolina. 
 
Summa summarum är jag så glad åt att fått träffa och arbeta nära er alla erfarna och kunniga 
personer, och nu tar vi med oss våra framgångsfaktorer från 2022 in i de kommande året 2023! 
 
Låt oss fortsätta det gemensamma arbetet för ETT Friluftsfrämjandet! 
 
Alexander Rosenkvist, Regionsordförande 
26 februari 2023 
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EKONOMI ÅR 2022  
Resultaträkning  
 

RESULTATRÄKNING År 2022 År 2021 

INTÄKTER   
Utbildningsintäkt 818 281 860 531 

Regionala bidrag 724 530 443 227 

Medlemsprovision 585 201 544 283 

Administrativa intäkter 39 137 129 214 

Statliga bidrag, HMOU & Mångfald  939 201 --- 

Summa intäkter 3 106 350 1 977 255 

KOSTNADER   
Utbildningskostnad -533 104 -275 281 

Övriga Verksamhetskostnader -407 306 -312 501 

Personalkostnad  -1 646 674 - 940 599 

Summa kostnader -2 587 084 -1 528 381 

   
Årets resultat 519 266 448 874 

 

Hantera Resultat 
Under 2022 fick Friluftsfrämjandet Region Syd statliga bidrag som beviljades under året och där 
lönekostnader för projektledare (Häng med oss ut) under tre månader fick läggas på 
verksamhetschef. Möjligheten att fortsätta använda det extra ekonomiska bidraget från Svenskt 
Friluftsliv under 2023 har Regionstyrelsen anammat och kommer därför fortsätta erbjuda en hel del 
gratis fortbildningar under året för att på så sätt gynna ledare och lokalavdelningar. Ytterligare 
satsningar presenteras i verksamhetsplanen för 2023. 
 
Regionstyrelsen föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 
 

Sammanstäl lning  
 

År 
Resultat 

SEK 
År 

Resultat 
SEK 

2010 -89 846 2017 139 202 

2011 -18 060 2018 -6 566 

2012 12 621 2019 63 299 

2013 54 407 2020 474 457 

2014 54 106 2021 448 874 

2015 30 012 2022 519 266 

2016 -5 919   
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Balansräkning  
 

BALANSRÄKNING 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR    

Bank 3 337 501 2 125 249 

Kundfordringar 40 760 29 866 

Förutb. kostnader o upplupna intäkter 159 599 167 946 

Skattekonto 12 10 

Summa Tillgångar 3 537 872 2 323 070 

SKULDER    

Eget kapital -2 344 140 -1 824 873 

Summa Eget kapital -2 344 140 - 1 824 873 

Leverantörsskulder -90 291  -73 645 

Personalens källskatt - 28 608 -26 440 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter -35 969 -28 261 

Upplupen semesterlön -186 952 -111 974 

Beräknad upplupna socialavgifter -85 352 -51 663 

Upplupna kostnader & förutb. intäkter -766 560 - 206 214 

Summa Skulder och Eget Kapital -3 537 872 -2 323 070 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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