Kinnekulle

Verksam hetsbet'ättelse 20 1 B
Styrelsen för Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet får härmed avge följande
berättelse för perioden 2018-0:l-01 - 2018-12-31.

Stvrelsen
Fr.o.m. årsmötet 14 mars 2018 har styrelsen bestått av:
Ulrika Persson
Robert Olsson
Solveig Blom
Ulla Jansson
lngemar Green
Klas Nordberg
Birgith Larsson
$ebastian Dahlberg
Frans Anders$on

Ordförande
Vice ordforande
Sekreterare
Kassor
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamottom20180S15
Ledamot

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande
personer:
Robert Olsson, Frans Andersson och Klas Nordberg samt vakant plats efter Sebastian
Dahlberg.
Styrelsen har under året hållit 11 st protokollförda sammanträden.

Revisor
Revisorer har varit Eje Andersson och Monika Bölin med Leif Andersson som ersättare.

Valberednins
Valberedning har varit Lena Ohlson, sammankallande och Lina Molander.

Medlemmar.
Antalet medlemmar 2018-12-31 är 110 st varav 26 st barn och 13 st ungdomar.

Arsmöte
Arsmötet hölls den 14 mars 2018 på Kulleberg med 20 st deltagare, varav 18 st
medlemmar. Efter mötet underhöll Christel Petrini med sång och musik till gitarr.

F0reninsen
Vår förening har bankgiro 5718-2511 och Swisch nr 123 561 58 77.Vär hemsida har
adress www.friluftsframjandet.se/kinnekulle. Vifinns även på Facebook och lnstagram.

Aktiviteter
Barn och ungdomsverksamheterna.
Ledare för strövarna och lufsarna har varit Lena Ohlson, Ulrika Persson, Birgith Larsson
och Frans Andersson. Frans är också ledare för TVM
Aret startade med 4träffar som hade vintertema där barnen fick åka skridskor, lära sig
elda i minusgrader samt ha olika snölekar.
Under vårens träffar hade vi tema vandring och vi vandrade bl.a. i Gröneskog. Terminen
avslutades med en hajk på Kulleberg.
I augusti reste 4 barn och 3 ledare till Härsjönäs där vi deltog i Munkalufsen som är ett
storläger med över 100 barn.
Strdvarna och lufsarna har träffats ca2O gånger och de flesta träffarna har varit vid
Kulleberg. Under hösten har de haft knivskola, reflextema och myst vid lägerelden.
Terminen avslutades med en julmatshajk med filmvisning utomhus.

TVM-ungdomarna har gjort egna övernattningar i vindskydd samt deltagit vid de yngre
barnens träffar där de har tagit ansvar som hjälpledare vilket är mycket uppskattat av de
små barnen.

Vuxenverksamhet
Söndagspromenader
Under våren genomfordes 7 st vandringar.
Vårens vandringar avslutades med en längre vandr,ing i Hökensås med 13 st deltagare.
Föreningen bjöd medlemmarna på middag på Uppmans Kök.
Under hösten genomfördes 5 st vandringar. Höstens vandringar avslutades med
samvaro och fika på Kulleberg, där dragning på årets närvarolotter skedde.
Britt-Marie Jonsson och Laila Adamsson avtackades för sin tid som ansvariga för
programmet.
Varje enskild vandring leds av olika personer som visar oss vägen på olika platser.

Tipspromenader

DenTll samlades ca 60 deltagare för att gå en tips- och bingopromenad med start från
Kulleberg. Efier promenaden bjöds på kaffe och våfflor i klubbstugan.
På Annandag Påsk den 214 ordnades en tips- och bingopromenad på snöiga vägar med
start från Kullebergr med ca 60 deltagare. Efter promenaden var det samling i
klubbstugan, där det serverades kaffe och påskbakelse
Klubbstugan Kulleberg
Klubbstugan har varit i vår ägo sen 1991 och har fastighetsbeteckning Hönsäter 7:16.
Den är försäkrad i Länsförsäkringar.
Stugan hyrs ut både till medlemmar och övriga för t ex släktkalas och konferenser.
Under året har bl a ett nytt staket monterats samt anlagts en ny parkeringsplats bakom
uthuset och arbetsytan bakom uthuset har utvidgats.
En hjärtstartare, som förvaras i klubbstugan, har inköpts.
Onsdagsgruppen nned lngemar Green i spetsen lägger ned ett stort arbete med
underhåll av naturstigen, skötsel och underhåll av Kulleberg samt reparation och
service av våra maskiner.

Nattvandring Kinnekulle
Arets nattvandring ägde rum 2018-05-11 för 34:e året i rad. Trots risk för regn infann sig
2022 vuxna,291 barn och 106 hundar.
Kvällen inleddes traditionsenligt med musik av Hällekis Musikkår under ledning av Lena
öberg.
Efter att passerat natursköna Bredängen gick det uppför fram till klubbstugan Kulleberg,
där det serverades saft och vatten till tonerna av Lidköpings Dragspelsklubb.
Nästa anhalt var Salen, där det serverades blåbärssoppa och varmkorv samt musik av
syskonen Ljungkvist. De framförde ett blandat program av pop, visor samt låtar från
1950-60-talet.
Nytt för i år var att barnen fick sina priser strax före vägövergången. Därefter gick
vandringen ner mot Stenbrottet som lystes upp av hundratals marschaller.
Strax innan Truckvägen serverades vatten eller saft. Mer musik kunde upplevas i
Hönsäters Kapell, där Elin Johansson spelade. Vid målet utdelades diplom samt vinster
på startkorten.

Kullebergsdagen
Vår och höst bjuds medlemmarna in till Kullebergsdagen för att träffas, äta gott samt
hjälpa till med de sysslor som behöver göras på Kulleberg.
Vårens träff ägde rum den 714 med 12 st deltagare. Arbete som utfördes var bl.a.
putsning av fönster och nedtagning av elkablar från julbelysning.
Höstens träff ägde rum den 14110 med 13 deltagare. Arbete som utfördes var bl a
krattning av löv, målningsarbete och röjning av sly. Dagarna avslutades med
gulaschsoppa med bröd och ost samt kaffe och kaka.
Övrig verkeamhet
Kurser
Atta medlemmar deltog i en kurs i hjärt- och lungräddning, som anordnades den 20/3
Studiefrämjandets lokaler i Lidköping.

i

Öppet Hus
Ett 50-tal deltagare besökte Kulleberg på Öppet Hus dagen den 2919. Vi hacle
tipspromenad för vuxna medan barnen föredrog att klättra i hinderbanan. Vi bjöd på
blåbärssoppa och krabbelurer och kaffe och tårta som avslutning. Dagen
uppmärksammades med ett reportage i NLT.
Representation

Vid Region Västs träffpunkt för lokalföreningar i Skövde den 4110 deltog Ulrika Persson
och Lena Ohlsson.
Föreningen har även varit representerad vid ett flertal möten med Destinationsbolaget
gällande nattvand ringen.

Slutord
Styrelsen för Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet vill härmed varmt tacka alla
aktiva, ledare och funktionärer för det gångna året. De aktiviteter som lokalavdelningen
genomfört har bara varit mojlig genom Era stora arbetsinsatser och engagemang.
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