
 

Verksamhetsberättelse för Centrala Göteborgs 

lokalavdelning 2020 

Styrelse 

Styrelsens sammansättning har under 2020 varit: 

Annika Lindgren (Ordförande) 

Christina Wirsén (Vice ordförande) 

Anne Storm (Kassör) 

Marie Karlsson (sekreterare) 

Mia Svensson (ledamot) 

Suppleanter: 

Kristina Gunnarsson 

Emma Svensson 

Simon Ragnar  

Lena-Marie Ahl 

 

Styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen under 2020.  

 

År 2020 - översikt 

Året som gått har präglats av Corona-viruset och alla dess restriktioner. Aktiviteter har 

anpassats t.ex. med mindre grupper och avstånd mellan deltagare. Många vandringar har 

fått ställas in. Barnverksamheten och MTB cykling har fortgått efter bästa förmåga men med 

anpassningar. Vi har försökt upprätthålla den befintliga verksamheten så gott vi har kunnat.  

 

Region och Riks 

Lokalavdelningen har representerats på den digitala regionsstämman i april och har haft 

deltagare med på digitala Utblick med föredrag inom olika friluftsrelaterade ämnen. En av 

lokalavdelningens medlemmar har varit verksam som kurslärare inom grenen 

Vandringsledare lågland.  

 



Medlemsantal och kategorier 
Medlemsantalet 2020-12-31 uppgick till 1276 personer vilket kan jämföras med 2019 då det 

var 1382 betalande medlemmar vid motsvarande tid. Minskningen kan troligen förklaras med 

att vi p.g.a. pandemin inte har haft lika många vandringar som vanligt som lockat nya 

deltagare.  

Våra grenar har i följande utsträckning intressemarkeringar av medlemmar i 

medlemsregistret: 

Fjäll 271 st 
Vandring 234 st 
Kajak 222 st 
Barngrupper 173 st 
MTB 128 st 
 

 

Aktivitetstimmar 

Den tid som medlemmar deltagit i aktiviteter summeras som aktivitetstimmar. Det är ett sätt 

att mäta hur mycket lokalavdelningen bidragit till att locka med medlemmar ut i naturen. 

Under 2020 samlade lokalavdelningen ihop 3304 aktivitetstimmar, vilket kan jämföras med år 

2019 då vi hade 4647 timmar. Minskningen kan i huvudsak förklaras av pandemin. Många av 

våra vandringar blev inställda och dessutom fick vi minska ner antalet deltagare p.g.a. 

corona-restriktioner.  

 

Grenar 

Lokalavdelningen har under 2020 haft aktiviteter inom följande grenar: 

- Barn 

- Låglandsvandring 

- MTB 

 

Ledare och ledarrekrytering 

Vid utgången av år 2020 har vi 15 aktiva barnledare (inklusive hjälpledare) vilket har minskat 

jämfört med förra året men vi hoppas att flera av de passiva ledarna kommer att återuppta sina 

grupper under kommande år.  

Grenen Låglandsvandring har nu 11 aktiva ledare jämfört med 9 förra året. Dessutom har vi 5 

hjälpledare som ännu inte gått utbildning.  

Mountainbike sektionen har fortsatt med 3 utbildade ledare. Dessutom finns 2 hjälpledare 

som väntar på att få gå sin ledarkurs.  

 

 



Utbildning av ledare och ledarträffar 

Under året har 2 vandringsledare och 3 barnledare gått sin ledarutbildning.  

En av våra vandringsledare gick en endags utbildning till friskvårdsguide. 

I augusti hade vi en ledarträff med canadensar-paddling i Vättlefjäll.  

I september hade vi ett matlagnings-event med Eric Tornblad som var både för ledare och 

allmänheten. 

4 personer deltog på digitala Utblick i oktober.  

MTB-ledarna deltog i en MTB fortbildningshelg i slutet av augusti.  

 

Aktiviteter 

Barngrupper  
 
Vid utgången av år 2020 hade vi följande barnledare 

• 13 aktiva utbildade barnledare, 6 passiva utbildade barnledare 

• 2 hjälpledare, 1 passiv hjälpledare 

Året som gått 

Med anledning av Covid-19 så har vi anpassat våra aktiviteter efter rådande restriktioner 

med målet att genomföra träffarna för alla som är friska och vill komma ut i naturen och vi är 

glada att samtliga våra barngrupper har hållit igång sina aktiviteter. Vi valde att ställa in 

familjepaddlingen till vilken vi brukar bjuda in samtliga våra barngrupper och istället hålla oss 

till paddling bara inom våra befintliga barngrupper.   

Under året har 3 barnledare gått grundutbildning. 

Våra barn/ungdomsgrupper under 2020 

• 1 grupp på Brännö- FamiljeMulle (vilande under hösten) 

• 1 grupp i Änggårdsbergen - FamiljeMulle 

• 2 grupper i Väst – Lufsare och TVM 

• 4 grupper i Skatås- Strövare – FamljeMulle- Äventyrliga Familjen - Knytte 

• 1 grupp i Delsjön – FamiljeMulle (avslutades efter våren) 

• 1 Matlagningsgrupp i Väst (vilande under hösten) 

Ett drygt 100-tal barn och ett 70-tal föräldrar har deltagit i årets träffar. 

Flera barnledare deltog i lokalavdelningens ledarträff i augusti (paddling och matlagning). 

Två barnledare deltog i digitala Utblick som ersatte ledarhelgen som normalt hålls på 

Isaberg. 

 
 



Vandring lågland 

Lokalavdelningen har en aktiv vandringssektion men drabbades också av Covid-19. Flera av 

vårens planerade vandringar fick ställas in helt. Till hösten kom vi igång lite försiktigt med 

anpassningar såsom mindre grupper, men när den andra vågen kom så ställde vi in de 

vandringar som var kvar på terminen. 

Två nya ledare gick ledarkurs i oktober och vi är nu 11 låglandsvandringsledare. Dessutom 

har vi 5 hjälpledare varav några planerar att gå nästa möjliga vandringsledarkurs.  

Under året lyckades vi ändå med att arrangera 20 olika vandringsaktiviteter, vilket är en klar 

minskning jämfört med föregående år. 

- 14 dagsvandringar i bl.a. Vättlefjäll, Svartedalen, Partille/Prästtjärn, Stora Skarsjön i 

Ljungskile, Änggårdsbergen och runt Härsjöarna. Fyra av vandringarna var på vardagar för 

vardagslediga, vilket är en nyhet som fallit väl ut. Några av vandringarna har varit speciellt 

ämnade för deltagare med hundar i sällskap.   

- en övernattningsvandring i Bokedalen. 

 

- 3 kvällspromenader på vardagkvällar nära stan i Skatås, Utby och Ruddalen. 

 

- två tillfällen med Lugn av naturen. Detta är en lugnare sorts vandring med övningar av 

typen mindfulness. Vi har fått en ny meriterad hjälpledare under hösten som ska gå ledarkurs 

så fort tillfälle ges.  

 

MTB 

Gruppen har stadigt växt under året och det märks att både barn och vuxna har kul ihop och 

även har börjar lära känna varandra bättre. Vi har under året haft 3 ordinarie ledare samt 2 

hjälpledare. De ordinarie har haft ansvar för turen och hjälpledarna har hållit ihop gruppen 

och åkt längst bak. Vi har även träffats och gått igenom turer och diskuterat upplägg utanför 

de ledarledda tillfällena för att hjälpledarna ska komma in i tänket.   

Under våren hölls 5 måndagsträffar samt en avslutning på Rigortorpet en lördag.   

P.g.a. ökat intresse för gruppen, den varierande kunskapsnivån samt Covid-19 pandemin 

delade vi upp gruppen i två efter ca halva terminen.    

Under hösten planerades 5 sammankomster där deltagarna delades in två grupper, Grön 

och Blå beroende på svårighetsgrad.   

Det femte och sista tillfället ersattes av en reflexbana som man fick cykla på egen hand 

p.g.a. att Covid-19 fallen ökade i samhället och vi ville begränsa kontakterna med andra.    

  

  



Skatåsstugan 

Förskolan Kottar och Frön har fortsatt att hyra stugan. Förskolan har en utpräglad 

utomhuspedagogik vilket känns extra roligt att ha i Friluftsfrämjandets stuga. Att vi har 

förskolan som hyresgäst betyder för ekonomin att stugan kan bära sina egna kostnader, vilket 

vi är mycket tacksamma för. 

Under året har inga större renoveringar gjorts, bara några mindre reparationer: 

- i början av året var det problem med varmvattnet och rörmokare fick tillkallas. 

- vi har bytt några trasiga element och tagit bort centralaggregatet i kapprummet som styrde 

uppvärmningen eftersom detta fungerade dåligt. Nu får varje element regleras individuellt.  

- vi har bekämpat myror.  

- ett mindre fönster i rummet innanför kapprummet har tappat en fönsterkarm, men är t.v. 

bara igenspikat i väntan på större fönster-renovering. 

 


