
 

Verksamhetsberättelse för Centrala Göteborgs 

lokalavdelning 2021 

Styrelse 

Styrelsens sammansättning har under 2021 varit: 

Annika Lindgren (Ordförande) 

Christina Wirsén (Vice ordförande) 

Anne Storm (Kassör) 

Emma Svensson  

Reza Gezavati t.o.m. 21-08-23 

Anna Davidsson fyllnadsval fr.o.m. 21-08-23 

Suppleanter: 

Anna Davidsson t.o.m. 21-08-23 

Kristina Gunnarsson 

Marie Karlsson  

Mia Svensson 

Lena-Marie Ahl 

 

Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen under 2021.  

 

År 2021 - översikt 

År 2021 har fortsatt blivit påverkat av Corona-viruset och alla dess restriktioner. Aktiviteter 

har anpassats med mindre grupper och avstånd mellan deltagare. Barnverksamhet och MTB 

cykling har fortgått efter bästa förmåga. Vandrings-sektionen har trots restriktioner blomstrat 

och vuxit och vi är fler vandringsledare än någonsin. Vandringar har genomförts i mindre 

grupper under våren och i något större grupper under hösten. Vår kajak-satsning som var 

planen under 2021 gick dock i stöpet eftersom de tilltänkta kajakledarna ändrade sig.   

En nyhet som vi är mycket nöjda med är att under hösten så har vi anlitat en 

redovisningsfirma, LBE redovisning AB, som hjälper oss med bokföringen och löpande 

inbetalningar och utbetalningar.   

 



Region och Riks 

Lokalavdelningen har representerats både på regionens ordinarie regionsstämma under 

våren och den extra regionsstämman i oktober då verksamhets- och budgetplan 

diskuterades i och med stadgeändringen som nu innebär att dessa ska vara tre-åriga. Båda 

mötena skedde digitalt.  

Vi hade även en deltagare med på digitala G1000 mötet, som är till för alla lokalavdelningar 

med mer än 1000 medlemmar.  

 

Medlemsantal 
Medlemsantalet 2021-12-31 uppgick till 1194 personer vilket är ytterligare en liten minskning 

jämfört med 2020 då vi hade 1276 medlemmar vid motsvarande tid. År 2019 före pandemin 

hade vi rekordhöga 1382 medlemmar. Även om intresset för friluftsaktiviteter har varit stort 

de senaste åren så har vi ju p.g.a pandemin haft mindre grupper och inte lika många 

aktiviteter, så de vikande siffrorna kan sannolikt skyllas på detta eftersom vi har många 

medlemmar som betalar sin medlemsavgift först när de deltar i någon aktivitet.  

 

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 2021 samlade lokalavdelningen ihop 4392 aktivitetstimmar. Detta är en klar ökning 

jämfört med 2020 då vi bara hade 3304 timmar, men 2020 var det väldigt många äventyr 

som ställdes in helt p.g.a. pandemin. Under 2021 har vi dels fått fler vandringsledare och 

dels försökt köra på som vanligt fast med mindre grupper och med hänsyn tagen till alla 

restriktioner.  

 

Grenar 

Lokalavdelningen har under 2021 haft aktiviteter inom följande grenar: 

- Barnverksamhet 

- Låglandsvandring 

- MTB 

 

 

Ledare och ledarrekrytering 

Vid utgången av år 2021 har vi 15 aktiva barnledare (inklusive hjälpledare).  

Grenen Låglandsvandring har nu 15 aktiva ledare jämfört med 11 förra året. Dessutom har vi 

6 hjälpledare som ännu inte gått utbildning.  

Mountainbike sektionen också fått fler ledare under året och är nu 6 utbildade ledare, varav 

en ungdomsledare.   



 

Utbildning av ledare och ledarträffar 

Under året har 4 vandringsledare, 3 MTB-ledare och 3 barnledare gått sin 

grundledarutbildning.  

Två vandringsledare deltog i regionens fortbildningsdag för vandringsledare på Tjörn som 

hölls i oktober. 

I oktober anordnade lokalavdelningen en dag med HLR-kurs och friluftssjukvård i samarbete 

med All in nature för alla våra ledare. 15 ledare med representanter från alla tre grenarna 

deltog.  

 

Aktiviteter 

Barngrupper  
 
Vid utgången av år 2021 hade vi följande barnledare 

• 15 aktiva utbildade barnledare, 8 passiva utbildade barnledare 

• 1 aktiv hjälpledare, 1 passiv hjälpledare 

Året som gått 

Covid-19 präglade våra aktiviteter även under 2021 men vi gläder oss åt att vi åter igen har 

kunnat genomföra övernattning och matlagning i våra barngrupper om än i anpassad form. 

Även i år 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. 

Kanoterna i Fiskebäck har använts av 2 grupper både för dagspaddling och 

övernattningspaddling och grupperna uppskattar att vi har fått tillgång till förvaring hos 

Sjöscouterna så att de blir mer lättillgängliga. 

Under året har 3 barnledare gått grundutbildning. 

Våra barn/ungdomsgrupper under 2021 

• 1 grupp i Änggårdsbergen - FamiljeMulle 

• 2 grupper i Väst – Lufsare och TVM 

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

 

 

• 1 Matlagningsgrupp i Väst (vilande under 2021)  

• 1 grupp på Brännö- FamiljeMulle (vilande under 2021) 

Ett knappt 100-tal barn och ett 50-tal föräldrar har deltagit i årets träffar.  
 
Under våren genomfördes en barnledarträff på tema: Resa tält och utbyte av erfarenheter, 5 
barnledare deltog. 
 



Ett antal barnledare deltog i lokalavdelningens ledarträff med HLR-utbildning under oktober. 

Rekryteringen av nya ledare har gått trögt då vi inte haft några fysiska rekryteringsträffar men 

träffar med potentiella ledare har ändå genomförts vilket resulterat i att 1 ny grupp kommer 

att starta under våren 2022. 

 

Vandring lågland 

Lokalavdelningen har en aktiv växande vandringssektion och det är riktigt roligt att se. Även 

detta år fick via anpassa oss efter Covid-19 men lyckades ändå arrangera en hel del 

vandringar.  

Fyra nya ledare har gått ledarkurs under året och vi har nu 15 utbildade 

låglandsvandringsledare. Dessutom har vi 6 entusiastiska hjälpledare som bara väntar på att 

få gå nästa möjliga vandringsledarkurs under 2022. 

Under året lyckades vi ändå med att arrangera en hel del olika vandringsaktiviteter, nämligen 

följande:  

- 19 dagsvandringar i bl.a. Vättlefjäll, Svartedalen, Hyssnaleden, Koön, runt Häcksjön, 

Bokedalen och Risveden.  

- Fyra kvällspromenader i Skatås-området och Hisingsparken.  

- Fyra enklare övernatta-ute-i-skogen aktiviteter med ganska kort vandring.  

 

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

typen mindfulness.   

 

MTB 

MTB intresset fortsätter att växa och många deltagare återkom från tidigare terminer. 

P.g.a. stort intresse, varierande kunskapsnivån och Covid-19 pandemin valde vi att fortsätta 

dela in deltagarna i mindre grupper. 

Under våren hade vi 5 kvällscyklingar med en heldag i Isaberg som avslutning. Vi var då 5 

ledare (3 ordinarie ledare och 2 hjälpledare). Deltagarna delades in i två grupper, Grön och 

Blå beroende på svårighetsgrad. 

Under hösten har vi haft 4 kvällscyklingar och en avslutningsträff med grillning i Skatås.  

Då vi blev ytterligare en ledare inför hösten kunde vi öka antalet deltagare. Vi utökade också 

till tre grupper (Grön, Blå och Röd). 

Under året som gått har 3 ledare gått ledarkurs och vi är nu 6 utbildade MTB-ledare.  

    

  

  



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. 

Renovering av stugans fönster och tak har länge diskuterats, men eftersom vi var osäkra på 

status beslöt vi att anlita en fackman för att göra en ordentlig underhållsplan, vilket 

genomfördes i juli.  

Besiktningen visade att taket är i ett relativt gott skick, både takpannor och råspont är okej. 

Den svaga länken är takpappen men vi kan avvakta med takbytet så länge vi inte ser tecken 

på fukt eller fuktskada på vinden. Vi beslöt att göra lite mindre åtgärder på vinden för att få 

bort alla löv, fixa hängrännorna och dessutom göra en noggrannare inspektion av takets 

insida, men detta hann vi inte med under 2021 utan kommer att åtgärdas under 2022. 

Läckan i köket som orsakade fukt har åtgärdats och fuktproblemet bedöms av entreprenör 

vara över. Nu återstår bara att fräscha upp golv och väggar där diskmaskinen står med 

våtrumsfärg. 

Förutom underhållsplanen så har vi även under året organiserat om våra 

förvaringsutrymmen i stugan i samråd med förskolan och lokalavdelningen har nu har tillgång 

till alla förvaringsskåp i rummet innanför köket medan förskolan använder det andra mindre 

rummet innanför kapprummet för sina prylar.  


