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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

I fjol skrev jag att 2020 kommer att bli ett år som vi nog aldrig glömmer. Inte trodde jag då att även 2021 skulle 

bli ett år som präglades av pandemin. Även under det gångna året har vi i Friluftsfrämjandet fått anpassa 

verksamheten efter de riktlinjer och rekommendationer som har rått vid varje enskilt tillfälle. Det har t.ex. 

inneburit att vi inte har samåkt till aktiviteter i den utsträckning vi från ett hållbarhetsperspektiv skulle vilja.  

Som lokalavdelning bidrar vi till att stora och små kommer ut i naturen och får röra på sig. Under 2021 

minskade antalet medlemmar i vår lokalavdelning något vilket är litet förvånande då vi, trots pandemin, har 

erbjudit ett förhållandevis stort utbud av aktiviteter. 

Utöver våra grenaktiviteter så har vi anordnat tipspromenader som bidrar till att hålla oss kända och 

naturligtvis stärker vår ekonomi.  Vårens promenader blev helt inställda men höstens promenader 

genomfördes, dock med anpassning för att förhindra smittspridning bland annat ställde vi in den 

traditionsenliga avslutningen med servering av nävgröt och fläsk. Vår kassör drar det tyngsta lasset men många 

ledare och funktionärer har hjälpt till. 

Så genom att vara medlem och deltagare, att vara ledare och skapa aktiviteter, att vara förtroendevald och 

driva vår lokalavdelning, genom allt vårt engagemang bidrar vi tillsammans till ett bättre Sverige. Tack för ditt 

bidrag! 

Johanna Svanberg, Ordförande Friluftsfrämjandet Karlstad 
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VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med drygt 100 000 medlemmar och 

drygt 7000 ideella ledare. Vår lokalavdelning hade 675 medlemmar vid medlemsårets slut. Vårt fokus sedan 

starten år 1892 (nationellt) och 1932 (lokalt) är att genom friluftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en 

tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan, men även baserat på 

insikter från omvärlden. Våra grenar och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör kärnan i vår 

verksamhet.  

I vår lokalavdelning ligger huvudfokus på vandring, kajak/kanot och barn/friluftsäventyr. Därutöver anordnar vi 

tipspromenader som förutom att locka både gamla och unga också är en viktig inkomstkälla. 

Inom ramen för Friluftslivets år har vi varit medarrangör vid två arrangemang, dels tillsammans med 

Studiefrämjandet i Mariebergsskogen under vandringens dag den 11/9, dels i slutet av november på 

Kronoparken tillsammans med bl.a. Karlstads kommun. 

VÅRA ANLÄGGNINGAR 

Vår stuga på Skutberget är en viktig tillgång. Där håller vi våra styrelsemöten och grenledarträffar samtidigt 

som den är utgångspunkten för tipspromenaderna. Under våren 2021 tvingade coronapandemin oss att ställa 

in tipspromenaderna medan läget under hösten gjorde att vi återigen kunde erbjuda denna, av många, 

efterlängtade aktivitet. Däremot så gjorde risken för smittspridning att vi avstod från vår traditionsenliga 

tipspromenadsavslutning med nävgröt och fläsk.  

I anslutning till stugan finns också förrådet där vi bl.a. förvarar föreningens kajaker och kanoter. 

BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består nationellt av två delar: Skogsmulle och 

skogens värld, vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år.  

Under 2021 har våra viktigaste aktiviteter för barn varit dels en Skogsmullegrupp, dels en Frilufsargrupp; 

Skogsmulle och skogens värld 
Vi har haft en grupp igång under våren och en under hösten. Utgångspunkten har under båda terminerna varit 

parkeringen vid OK Tyrs stuga varifrån vi har gått till vår Mulleplats. Då Tyrskogen i hög grad utnyttjas för 

mountainbike så har vi letat efter alternativa platser men ännu inte hittat någon som uppfyller våra kriterier; 

bra möjlighet för föräldrar att lämna och hämta barnen, inte för långt att gå till en plats som upplevs som 

”vildmark” och gärna en kortare väg tillbaka etc. Men vi fortsätter att leta! Under våren träffades vi antingen 

lördagar eller söndagar medan vi under hösten, av planeringsskäl, även träffades några vardagskvällar. Det 

sistnämnda var inte helt lyckat då det blev för stressigt för många av barnen och dessutom litet väl mörkt mot 

slutet av terminen. 

Skogsmulle har kommit på besök två gånger per termin vilket har varit mycket uppskattat. 

Frilufsare 
Under året planerade vi 14 träffar, tre blev inställda pga sjukdom hos oss ledare. Träffarna blev i mars till maj 
och september till november, Det var alltid några barn som inte var med på grund av förkylningssymtom eller 
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andra aktiviteter men vi är ändå nöjda med uppslutningen. Vi har setts både på helger och kvällar, det har 
funkat bra. Höstmörkret har varit riktigt mysigt.  
 
Barnen tar mer ansvar i skogen, till exempel att hitta dit vi ska och att göra upp elden och sköta om den. De har 
också fått lära sig göra knopar. Barnen har med sig visselpipa och vet hur de använder den och vågar sig lite 
längre bort från oss. Vi har en signal som de kan och kommer tillbaka om vi visslar på dom. Målet är att de om 
några år ska klara sig utan vuxna i skogen.  
 
På mors dag plockade vi liljekonvaljer, det blev så fina buketter som barnen kunde ge till sina mammor!  
 
Mörkret är mysigt, på allhelgona tände vi ljus i skogen, vi har också gått reflexvandring och hittat till 
"Strövarplatsen" i Tyr med bara ficklampor till hjälp. Vi har varit till en ny plats, vid sjön Alstern. Där träffade vi 
två fiskare som fick en fin gös när vi var där, superkul! Några av barnen fick låna metspö och fiskade de också. 
Vi lyckades också fiska upp en termoskopp som råkade trilla i sjön, lycka det också! Sista turen blev till en ny 
plats i Tyrskogen där vi först tittade på bävrarnas dammbyggen och de stora träden de fällt. Det är roligt att vi 
har så många barn som vill vara ute i skogen, vi ser fram emot ett händelserikt 2022. 
 

I övrigt har vi med hjälp av finansiering från Karlstad kommun arrangerat sommarlovsaktiviteter för skolbarn i 

tre olika åldersgrupper vid Källan på Skutberget, på jäverön och vid Sävsjön i Borgvik. Den sistnämnda 

tillsammans med paddlingssektionen. 

I slutet av november var vi med och arrangerade en friluftsaktivitet inom ramen för Friluftslivets år tillsammans 

med Karlstad kommun.  

KAJAK/KANADENSARE – ÖPPEN KANOT 

 Verksamheten under 2021 har vuxit lite och vi har fått ett tillskott med en ny ledare. Vi har genomfört 966 

aktivitetstimmar. Dessa har fördelats på: 

• 3 introkurser, som genomförs som en kvällsaktivitet oftast med start i Mariebergsviken där 

förhållandena är skyddade. Kurserna har varit fullbokade, men deltagandet varierade beroende på att 

vi hade lite sämre väder några dagar.  

• En heldags nybörjarkurs med fokus på teknik och säkerhet med 6 deltagare 

• 3 dagsturer, en till Hammarö skärgårdsmuseum som gick i strålande väder, två turer med teman, 

teknik och navigering.  

• vår traditionsenliga paddling i Lurö skärgård i början på juni med fantastiskt väder 

• kajakprovning på Skutberget tillsammans med Vänerkajak, Melker och On Water och Karlstad 

långfärdspaddlare 

• Två helgturer till Glaskogen men vindskyddshäng, matlagning och paddling/vandring. 

 

Vi har inte genomfört några bassängträningar i Vålbergs badhus pga Covid.  

Vi har även genomfört en nybörjarkurs i kanadensarpaddling, en fantastisk dag i Sjön Säveln vid Högboda. 

I de sommarlovsaktiviteter som genomfördes var en med paddling i Sävsjön vid Borgvik. 

VANDRING LÅGLAND 

Under 2021 har verksamheten utökats i takt med att antalet utbildade ledare har blivit fler. Vårt vandringsteam 

har genomfört följande aktiviteter; 
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2021-04-12 Högemon ca 4 km. en fin kväll, med lite blandat väder och där vi hade det mysigt framför brasan 
vid fikapausen.  

2021-04-21 Kycklingleden med två grupper pga Coronarestriktioner 6 km. Vårvandring i riktigt aprilväder, 

med både regn och snö.   

2021-04-26 Dagvandring 9 km på Tuggelite kl. 10.00-13.00. Det var fint väder, soligt och varmt. Alla var så 

glada att få komma ut och få sällskap någon att prata med. Många hade vandrat själva under vintern pga 

coronan. 

2021-05-03 Dagsvandring 7 km på Bonäsleden Hammarö med två grupper kl.10-12.30. Det var fint väder, 

soligt och lagom varmt.  

2021-05-17 Dagsvandring 3 km på Frödingleden Karlstad kl.10-12. Det var regnigt och mycket blött på leden. 

Det var många som avbokade sig på grund av dåligt väder. 

2021-05-20 Zakrisdalsområdet 6 km. Vandring i en blommande natur med underbara dofter och koko från 

göken. Vi gick längs stigar, trägångvägen längs Grundviken och en bit på en vandringsled. Lite vetgirigare blev vi 

också genom historisk tillbakablick om Zakrisdalsverken 1940-1994. Här tillverkades bl.a. landminor, 

pansarskott och handgranater för att rusta Sverige under tider med krig och oroligheter i världen. Krigen 

avlöste varandra med andra världskriget, Koreakriget och kalla kriget m.fl. 

 2021-05-23 Ätterösarna, SISU-gården Forshaga ca 8,5 km. SMHI hade hotat med regn hela dagen men vi 

klarade oss med ett fåtal droppar som föll över oss. En rask vandring där vi avnjöt lunchen i trivsamt sällskap 

och därefter gick vi till Ätterösarna som är två gravar från bronsåldern, dvs 1500-500 f.kr. Gravarna är dryga 10 

meter i diameter och ligger otroligt vackert till.  

2021-05-24 Dagsvandring 3-4 km på Knappstadsvikens vandringsled kl.10-12. Det regnade mycket på 

morgonen och dagen innan så det var inte så många som anmälde sig. Det slutade regna innan vi började gå. 

Det blev en fin vandring alldeles stilla och fåglarna kvittrade hela tiden. 

2021-05-27 I2 skogen från Henstad 9 km. Vandring längs små stigar, gamla milbanan och områdets västra 

vandringsled. Under vandringen testade vi även på “tyst vandring” under ca 1 km och fick möjlighet att 

använda våra sinnen en stund för oss själva. Vi fikade vid branddammen längs vandringsleden. Leden är också 

en av de leder där Karlstad kommun satt upp bokstäver i den s.k. Naturutmaningen. Bokstäverna 

fotograferades av flera deltagare. Det var gott om vattensamlingar efter gårdagens ihärdiga regnväder. Denna 

dag bjöd på en molnig himmel och så gott som vindstilla.  

2021-05-28 Kvällsvandring med bad Hammars udde 5 km. Lugn och avstressande vandring fredag kväll. 

Startade vid vackra Hammarö kyrka. Passerade träskulpturer och kohage, fikastopp vid vatten. Deltagarna fick 

stubba (sitta på en stubbe och göra ingenting). Efter avslutad vandring fanns möjlighet till bad. Endast ledaren 

badade, tre deltagare följde dock med ner till bryggan.  

2021-05-31 Cykeltur runt Alstersjön kl.10-13. Lite mulet och 20 grader varmt perfekt väder att cykla i. Häggen, 

liljekonvalj, syren ja allt blommade en fin tur. 

2021-06-06 Nationaldagsvandring mellan sjö och skog, Deje Skidstuga ca 8 km. En härligt varm och fin 

sommardag med temperatur kring 26 grader. Äldsta deltagaren (78 år) nybliven medlem som varit 

disktriktskonsulent för Friluftsfrämjandet i Värmland på 70-talet hade med sig sin hund vilket var uppskattat. 

Roligt att få med sig en gammal främjare som kunde berätta hur det fungerade back in the days. Vi stannade 

ofta för att fylla på vätskenivån och pratade om ditt och datt under resans gång, bland annat fick vi lära oss vad 

77 heter på franska. En dag i främjandets tecken ger alltid nya kunskaper! 
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2021-06-09 Vandring i Kilsravinerna 5,2 km. En perfekt dag för vandring i Kilsravinerna. Soligt, lagom varmt 

och ett torrt underlag att gå på. Vi startade vid Sannerudsvallen (idrottsplats) i Kil och tog oss ned i ravinen. Där 

nere gick vi en naturstig, Kolthofs stig och längs Hyndalsån till rastplatsen där vi stannade och fikade. 

Stämningen var hög och vi berusades väl av den frodiga växtligheten av bl.a. Strutbräken som var lika höga som 

oss själva. Myggorna bet oss så fort de fick tillfälle men vad gjorde det när humöret var på topp. 

2021-06-23 Vandring Knappstaviken från Björkås + fika/lunch på Button town cafe 6,6 km. En mulen dag runt 

20 grader varmt gav behagligt vandringsväder. Vi gick från Björkås och varvet motsols runt Knappstadsviken. 

Leden är fin och varierande med hällmark, lövskog och strandängar. Stundtals kändes det som om vi var i 

djungeln med all grönska. På återvägen mot Björkås gjorde vi ett mycket långt stopp på Button town café där vi 

åt en god lunch eller åt en supersmarrig stor Klings glass. Hit till leden och cafét vill vi gärna återvända. 

2021-07-04 Silverleden runt i Värmskog, ca 9,5 km. Men oj vilken varm dag! Termometern visade på 26-28 

grader men vi hade turen att få följe av en svalkande vind vilket gjorde att värmen aldrig blev besvärande. Vi 

startade från kyrkan i Värmskog och tog oss runt på tre timmar inklusive en kortare paus vid L M Ericssons 

minnesgård som numera är telefonmuseum och en längre paus invid Vegerbols silvergruva där vi intog lunchen 

samt strosade runt och kikade på de inhägnade gruvhålen. Gruvan har ett djup på 60 meter och vi pratade om 

vilka eländiga arbetsvillkor de måste haft på den tiden, svårt att förstå vilka umbärande arbetarna hade på den 

tiden. Tillbaka vid kyrkan tackade vi varandra för en fin dag och skildes åt.  

2021-07-31 Vandra i Mårbackatrakter, ca 6,5 km. En fantastisk dag med lagom temperatur och trots utlovat 

regn föll inte en droppe över oss, vilken tur! Vi började med att gå den nya Snipaleden vilken tog oss upp till 

berget Snipan där vi fick otroligt vacker utsikt över Gårdsjön till förmiddagsfikat. Därefter fortsatte vi neråt mot 

Mårbacka och växlade över till Back-Kajsas väg. Även den starkt kuperad och med en fin utsikt mot Östra 

Ämtervik. Vi åt god lunch i fint sällskap och återvände så småningom ner till Mårbacka där vi skildes åt efter en 

fin dag. 

2021-08-10 Vandring i I2-skogen från KMTI ca 8,5 km. En perfekt dag för vandring, inte för kallt och inte för 

varmt. Vi startade vid KMTI och gick I2 spåret en kilometer för att sedan vika av på grusvägen förbi Generalens 

äng och vidare till den östra vandringsleden. Vi gick hela leden och fick lite kultur på vägen i form av Dye 

domarring och skyttevärnet. Fika gjorde vi vid den fina stora grillplatsen utefter leden. Inte en mygga i sikte, jo 

två förresten men de hade vi redan slagit ihjäl. Vi gick tillbaka till KMTI längs grusvägen och fullbordade varvet 

på I2 spåret innan vi var i mål. En härlig vandring med ett gäng glada vandrare. 

2021-08-25 Segerstads Skärgård 7,5 km. En fin kvällsvandring med gofika i lä. Vi fick bitvis sällskap av ett par 

sjungande spillkråkor efter leden. Gick Arnäs udde ut till Hamnholmarna och sedan vidare förbi barnens skog 

och det västra vindskyddet. Nya spänger och inga älgflugor! 

2021-08-30 Dagsvandring på Bonäsleden, kl.10-13. Det var soligt och varmt. En fin tur. 

2021-09-01 Vandring Mariebergsskogen med “Hitta ut” 7 km. Vi blev fyra tappra vandrare som gick längs 

leden i Mariebergsskogen och vidare runt gamla flygfältet längs Klarälven. Vi använde oss av “Hitta ut” karta 

och tog sex kontroller längs vår vandring tillbaka till Mariebergsskogen. FIka avnjöts i solen på en brygga i 

Klarälven vid Sommaro. 

2021-09-16 Vandring Skutberget och Sörmon norr om E18 10 km. En härlig vandring från Skutberget över E18 

via ekodukten till Sörmons naturreservat och tillbaka. Sörmon är vackert med sina åsar i väst-östlig riktning 

med låg vegetation som gör underlaget väldigt lättvandrat. Vädret var lite höstruskigt med regn och det 

skrämde nog bort några deltagare som avbokade sig i sista sekunden. Vi som gick kände oss nöjda och stolta 

över att ha trotsat vädergudarna och tagit oss ut i naturen. 
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2021-09-25 Vandring efter Sävsjöleden i höstens tecken, ca 8 km. Efter en vecka med regn och höstrusk 

bestämde sig vädergudarna för att det var dags för en indiansommardag med 19 grader varmt och knallblå 

himmel. Vi gick leden motsols och valde även den nya sträckningen, Älgstigen, som går över torr och hög backe 

vilket gör att man inte längre behöver kryssa på blöta myrar utan spänger. Leden är ganska krävande men med 

ett glatt och väl förberett gäng var det absolut inga problem. Lunchen intogs i väständan av sjön och vi 

stannade till ett flertal gånger för att njuta naturen, fota och dricka vatten. Några av oss avslutade med att 

sätta oss på bryggan invid campingen och låta våra varma fötter svalkas av i det inte alltför varma vattnet. En 

ljuvlig dag! 

2021-10-26 Reflexvandring i Deje, ca 4 km. I skymningen träffades vi invid Deje skidstuga där vi tände pann-

/handlamporna och gav oss iväg på den fyra kilometer långa sträckan som är uppmärkt med reflexer. Genom 

att lysa på reflexerna hittar man således leden. Vi hade tur med vädret vilket gjorde att vi när vi stannade till på 

ett par ställen kunde vi se alla stjärnor på himlavalvet. Tillbaka till Skidstugan tände vi en eld där vi njöt av fin 

samvaro och grillad korv. En alltigenom härlig kväll! 

2021-10-27 Vandring i naturen vid/på Bryngfjordsbacken 6 km. Vi startade vandringen vid foten av 

Bryngfjordsbacken och gick längs stigar, Tuggelites milbana och grusvägar. Dagens fika blev på toppen av 

Bryngfjorden där det finns ett fikabord med utsikt över hela Karlstad. Det var ett glatt gäng med tre helt nya 

deltagare. Vädret var molnigt och varmt för årstiden.  

2021-11-21 Kulturstigen i Mölnbacka, 5 km. En solig och något kallare novemberdag då isarna så smått börjat 

lägga sig invid stranden på de mindre sjöarna. Ett glatt gäng på 12 vuxna, Sigrid 19 månader och Molly en svart 

och go hund tog avstamp invid dammen och gick den fem kilometer långa leden som tog oss förbi många av 

Mölnbackas historiska platser där informationsskyltar berättade för oss om olika platser och händelser. Bland 

annat skolans gamla tvättstuga som numera är en fin bastu som kan nyttjas av byborna. Efter fem kilometer 

var vi tillbaka på startplatsen och där avslutades vandringen med utlottning av två Friluftsfrämjarkåsor och fika 

vi innan vi tackade varandra för en fin dag och åkte vidare åt skilda håll. 

2021-12-03 Reflexbana Tuggelite 4 km. Vi gav oss ut på vår reflexvandring omgiven av mörkret. Det hade 

kommit någon cm snö och var ca –5 grader kallt. Snön och ljuset från våra pannlampor gjorde att naturen inte 

var kolsvart utan vintervit. Reflexerna syntes väl. De deltagare som ville prova på att gå först och finna vägen 

fick pröva på detta. Efter reflexbanan kokade vi glögg på triangakök och bjöd på pepparkakor till. Vi tände 

också en brasa där vi grillade korv. Det blev en härlig Fredag kväll och alla var glada och nöjda. 

2021-12-26 Annandagsvandring till Bonäsudden, ca 10 km. Strålande solsken, -6, vindstilla och ett tunt men 

ändå täckande snölager på backen. Vintern visade sig från sin bästa sida! Vi samlades invid Kilenegården och 

gick i rask takt mot Bonäsudden. Ett stopp på Getingberget för att dricka vatten, njuta av utsikten och besöka 

toaletterna som står öppna även vintertid – snyggt jobbat Hammarö kommun. Därefter fortsatte vi ut till 

Bonäsudden där vi lunchade i solens sken, så trivsamt att sitta tillsammans och luncha medan solen värmer 

ansiktet. Efter mat och vila gick vi tillbaka och även denna gång med ett stopp på Getingberget. Väl tillbaka vid 

Kilenegården tackade vi varandra för en fin dag och önskade på återseende. 
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VÅRA LEDARE 

Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Under 2021 har vi haft en heldagsträff för ledare 

från alla verksamhetsgrenar.  Den 14 augusti samlades vi vid Dammarna i Glaskogen där vi jobbade i grupp med 

värdefrågor, gjorde en kort vandring till vindskydden och lagade mat tillsammans på muurikkan. 

Vi är för närvarande totalt cirka 30 funktionärer (hjälpledare och frivilliga i samband med tipspromenaderna) 

varav 18 utbildade ledare. Under 2021 har vi utbildat fem nya vandringsledare (tre under våren och två under 

hösten).  

VÅRA MEDLEMMAR  

För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlemstillväxt. Friluftsfrämjandet 

arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya medlemmar, men framförallt att få befintliga 

medlemmar att stanna kvar hos oss. Det gör vi genom att göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med 

både äventyr, kunskap och inspiration över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter 

levererade av Sveriges mest eftertraktade ledare.   

Medlemsåret sträcker sig från den 1 oktober till den 30 september. Vid medlemsårets slut 2021 hade vi 675 

medlemmar vilket var en minskning med 10 medlemmar jämfört med samma tid 2020. 

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning 

vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Vi kommunicerar framförallt via: 

- Vår plats på Främjandets hemsida samt vår del i hemsidans Äventyrshanterare  

- Vår lokalavdelnings Facebooksida 

Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet bedrivs. Allemansrätten är en förutsättning för att vi, 

genom friluftslivet ska kunna bidra till folkhälsa och livsglädje. Den är också avgörande när det gäller allas 

tillgänglighet till naturen. Att friluftslivet har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande är något 

som vi för fram i vår kommunikation med beslutsfattare på olika nivåer. Under året har styrelsen haft några 

möten (såväl fysiska som digitala) med politiker och kommunala tjänstepersoner där vi har fått möjlighet att 

föra fram våra synpunkter. Vi har även yttrat oss dels över förslaget till detaljplan för Skutberget (i maj månad), 

dels över förslaget till översiktsplan 2050 (i september). 

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska principer. Vår 

organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. Som enskild medlem kan man 

vara med och påverka i både mikro- och makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.  

Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med organisationens 

stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska riktningsdokument och andra styrdokument. Vår 

lokalavdelning leds av en styrelse bestående av ordförande plus fyra ledamöter. Årsmötet hölls digitalt i början 

av mars. 
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STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att ändamålsparagrafen uppfylls 

långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets stadgar och styrelsens arbetsordning. 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Under ett av dessa möten gjordes en uppföljning av 

verksamhetsplanen för 2021 då styrelsen kunde konstatera att vi har genomfört en hel del av de aktiviteter vi 

beskrev inför året men att vi fortsatt har en förbättringspotential när det gäller långsiktig planering. I takt med 

att vi blir fler ledare behöver vi blir tydligare kring policys etc. Styrelsen är dock av uppfattningen att ideellt 

arbete måste vara stimulerande och att det är en delikat balans att ha tillräckligt med administrativa rutiner.  

STYRELSEN 

Ordförande Johanna Svanberg 

Vice ordförande Anders Sjökvist 

Kassör Lennart Boqvist 

Sekreterare Malin Olin 

Ledamot Elin Nilsson 

  

GRENLEDARE 

Barn/ungdom Helene Gullhav 

Kajak/kanot Malin Olin/Michael Kahlow 

Vandring Mia Lewin-Lundh 
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Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.  

Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

TACK FÖR DITT STÖD
Tack vare ditt medlemskap får f er möjlighet att komma ut i naturen, speciellt 

dem som annars inte hittar dit. Du är med och stärker förutsättningarna 

för en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Som medlem får du också tillgång 

till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva 

medlemsförmåner samt Magasin Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring 

ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli 

ledare i organisationen.


