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    Kinnekulle  

Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen för Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet får härmed avge följande 
berättelse för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 

Styrelsen  

Fr.o.m. årsmötet 27 februari 2019 har styrelsen bestått av: 

Ulrika Persson Ordförande 
Robert Olsson Vice ordförande 
Solveig Blom Sekreterare 
Ulla Jansson Kassör 
Ingemar Green Ledamot t o m 2019-08-23 
Klas Nordberg Ledamot 
Birgith Larsson Ledamot 
Frans Andersson Ledamot 
Kia Sundstedt Ledamot 
 
Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande 
personer; Solveig Blom, Ulla Jansson, Birgith Larsson samt Ingemar Green, som avlidit. 
Styrelsen har under året hållit 9 st. protokollförda sammanträden. 
 
Den 23 augusti 2019 avled Ingemar Green i en ålder av 88 år. 
Han var styrelsemedlem sedan många år och ledare för onsdagsgruppen. Otaliga är de 
timmar han lagt ned på vår klubbstuga Kulleberg. I början på 80-talet skapade han 
Kinnekulle vandringsled i samråd med Götene kommun. 1985 startade han upp 
Nattvandring Kinnekulle och var aktiv tills för några år sedan. Vi minns Ingemar som en 
eldsjäl med föreningens bästa som mål. 
 
Revisor 

Revisorer har varit Eje Andersson med Monika Bölin som ersättare. 
 
Valberedning 

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

Antalet medlemmar 2019-12-31 är 106 st. varav 17 st. barn och 16 st. ungdomar. 
 
Årsmöte 

Årsmötet hölls den 27 februari 2019 på Kulleberg med 17 st. medlemmar. Efter mötet 
visade Robert Olsson bilder och berättade om sin resa till USA. 
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Föreningen 

Vår förening har bankgiro 5718-2511 och Swisch nr 123 561 58 77. Vår hemsida har 
adress www.friluftsframjandet.se/kinnekulle. Vi finns även på Facebook och Instagram. 
 

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 till exempel släktkalas och 
konferenser. 
En hjärtstartare har installerats på Kulleberg.  

Ett vattenprov är taget på vattnet och det visar att vattnet är tjänligt med anmärkning. Ett 
filter kommer att installeras. 

Hinderbanan är i dåligt skick och därför har ett arbetet påbörjats med reparation och 
den är tills vidare avstängd. 

Onsdagsgruppen lägger ned ett stort arbete med underhåll av naturstigen, skötsel och 
underhåll av Kulleberg samt reparation och service av våra maskiner.  

 

Aktiviteter  

Barn och ungdomsverksamheterna. 

Ledare för strövarna och lufsarna har varit Lena Ohlson, Ulrika Persson och Frans 

Andersson. Frans är också ledare för TVM 
Året startade med träffar som hade vintertema på programmet samt en utflykt till 
Hornborgasjön för att spana efter örnar. Under vårens träffar hade vi tema att tälja och 
använda såg och yxa.  Vi gjorde två utflykter, dels en vandring vid Läckö Slott med 
besök på Naturrummet samt en utflykt till Hälleflysjön där vi letade efter Rumpetroll. 
Terminen avslutades med en hajk på Kulleberg. 
 
Under hösten har tyvärr de planerade träffarna blivit inställda, dels beroende på 
ledarbrist men också för att det är för få barn som deltar i vår verksamhet. 

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. TVM deltar aktivt i arbetet med Nattvandringen. 

Vuxenverksamhet 

Söndagspromenader 
Under våren genomfördes 6 st. vandringar med totalt 104 deltagare.  
Vårens vandringar avslutades den 9/6 med en vandring på Torsö med 27 st. deltagare. 
Föreningen bjöd medlemmarna på middag på restaurant Brygghuset vid brofästet. 
 
Under hösten genomfördes 8 st. vandringar med totalt 150 deltagare. Höstens 
vandringar avslutades den 29/9 med samvaro och fika på Kulleberg samt dragning på 
närvarolotterna. 
Varje enskild vandring leds av olika personer som visar oss vägen på olika platser.  

http://www.friluftsframjandet.se/kinnekulle
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Tipspromenader 
Den 6/1 2019 samlades 33 deltagare för att gå en tips- och bingopromenad med start 
från Kulleberg. Efter promenaden bjöds på kaffe och våfflor i klubbstugan. 

På Annandag Påsk den 22/4 ordnades en tips- och bingopromenad med start från 
Kulleberg med ca 40 deltagare. Efter promenaden var det samling i klubbstugan, där 
det serverades kaffe och påskbakelse.  

Nattvandring Kinnekulle  
Årets nattvandring ägde rum 2019-05-31 för 35:e året i rad. Vädret var fint, vilket gjorde 
att deltagarantalet var ca 1000 personer mer än föregående år, 3 091 vuxna, 250 barn 
och 118 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. 

Vid årets vandring startades ett projekt där Nattvandringen ska dokumenteras genom 
att filma den. Uppdraget gick till Mikael Lundgren som tillsammans med flera filmare, 
dokumenterade delar av vandringen. Mikael gjorde också en intervju med Ingemar 
Green där han berättar om vandringens uppkomst. Filmen visades på efterfesten som 
arrangerades på Kinnekullegården. Till efterfesten är alla som har arbetat med 
Nattvandringen inbjudna. 

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 27/4 med 11 st. deltagare. Arbetet som utfördes var krattning 

i trädgården, tvättning av fönster, rengöring av utemöbler, röjning på andra våning samt 

rengöring av kanoterna. Vi bjöd på hemlagad morots- och broccolisoppa med bröd och 

smör samt kaffe och äpplekaka. 

Höstens träff ägde rum den 19/10 med 13 deltagare. Arbete som utfördes var bl a 
tvättning av fönster, krattning av löv, och röjning av sly. Dagen avslutades med soppa 
samt kaffe och kaka. 
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Övrig verksamhet 
Vår viktigaste resurs är alla funktionärer och ledare som ställer upp på sin fritid. Den 9/2 
anordnades en träff för de som har ett ansvar för någon del av föreningens verksamhet 
att spela mattcurling i Västerbyhallen. Därefter åt vi middag på Zacci Bar. 16 antal 
personer deltog i träffen. 

Den 24/3 anordnades ett besök på Skogsmulleriket på Billingen. Ylva Sandberg från 
Skövde LA guidade och berättade om tillkomsten av projektet. 

Götene Outdoor 
Den 28/10 deltog vi i Götene Outdoor, som anordnades av Destinationsbolaget i 
samråd med Götene Kommun. Ett 100-tal barn besökte vår plats. Ett populärt inslag var 
att gå mullebanan samt att poppa popcorn över öppen eld.  

 

Representation 
Vid Region Västs träffpunkt för lokalföreningar i Skövde den 25/9 deltog Ulrika Persson 
och Solveig Blom. 
Vid Regionstämman i Vänersborg deltog Lena Ohlsson, Frans Andersson samt 
ungdomarna Albin Kjellkvist och Alexander Andersson. 
Föreningen har även varit representerad vid ett flertal möten med Destinationsbolaget 
gällande nattvandringen samt Götene Kommun ang. handlingsplan för friluftsliv. 

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 möjlig genom Era stora arbetsinsatser och engagemang. 

 

Götene 2020-02-17 

 

 

 

…………………………….  ……………………. ………………………. 
Ulrika Persson  Robert Olsson Ulla Jansson 
Ordförande   Vice ordförande  Kassör 

 

…………………………….  …………………….. ……………………… 
Solveig Blom  Frans Andersson INGEMAR GREEN  
Sekreterare      
 

…………………………….  ……………………… ……………………….. 
Klas Nordberg  BIRGITH LARSSON Kia Sundstedt 

 


