
Verksä n't hetsberättelse 20 2,1

Styrelsen för Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet med org.nr 86g000-4265
får härmed avge föliande berättelse för perioden 2021-01-01 - zozl--12-91.

Stvreteen

Fr.o.m, årsmötet 3 mars 2021har styrelsen bestått av:

Ulrika Persson Ordförande
Frans Andersson Vice ordförande
Ulla Jansson Kassör och sekreterare
Kia Sundstedt Ledamot
Klas Nordberg Ledamot
Martin Lund Ledamot
Alexander Persson Ledamot
Ann-ChristinAlnemar Ledamot
Robert Olsson Ledamot
$olveig Blom Adjungerad

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut fbr följande
perconer: Ulla .Jansson, Martin Lund, Alexander Persson samt Ann-Christin Alnemar.
Fyllnadsval på 1 år ska göras för Robert olsson, som avsagt sig uppdraget.

Sammanträden

Stynelsen har under verksamheteåret hållit 11 st. protokollförda sammanträden. På
grund av pandemin har fem möten hållits digitalt.

Revisorer

Revisorer har varit Birgitta Apelgren och Monika Bölin som ordinarie med Berit Nilsson
som ersättare.

Valbercdnins

Valberedning har vanit Lena Ohlson, sammankallande samt Veronica Andersson och
Alva Ögge.

Medlemmar.

Antalet medlemmar 2A21-12-31 är 169 st. fördelat på 101 $t. vuxna, '17 st. ungdomar
och 51 st. barn.

Arsmöte

Arsmötet hölls digitalt den 3 mars 2021 med 18 st. medlemmar.
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Föreninsen

Friluftsfrämjandet Kinnekulle med org.nr 869000*4265 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 lnstagram.

Klubbstugan Kullebero

Klubbstugan har varit i vår ägo sen 1991 och har fastighetsbeteckning Hönsäter Z:10.
Den är försäkrad i Länsförsäkringar,
Stugan hyrs ut både till medlemmar och övriga för till exempel släktkalas ocFr
konferenser.
Hinderbanan har plockats ner på grund av att den behöver repareras och är tillsvidare
avstångd. Under året har träd och sly rojts.

Onsdagsgruppen l'lar genom åren lagt ned ett stort arbete med underhåll av
naturstigen, skötgeloch underhåll av Kulleberg samt reparation och service av våra
maskiner. Under året har dock gruppen varit decimerad pga. av sjukdom. Arbete som
utförts under året är bl.a. rengöring tak, skrapning och målning av fönster och vindskivor
på södersidan samt målning av gaveln på södersidan. Rengriiing av räcke vid altanen.

Aktiviteter
Barn och ungdomsverksamheterna.
Knytte- och Mullegrupen har träffats 6 gånger under höstterminen vid Kulleberg. I varje
grupp finns ungefän 10 barn. I knyttegruppen följer föräldrar med sitt barn. Barnen hai
fått lära känna naturen genom att utforska och leka tillsammans. Höstens tema har varit
att lära känna olika träd. Skräptanten och Skogsmulle har varit på besök hos barnen.
Under vintern har det varit två träffar med familjemulle, där hela familjen har deltagit och
gjort olika vinterpyssel samt grillat korv vid lägerelden.

Ledare för barnverksamheten har varit Anna-Karin Hall och lda Linnåa Laudon. Emma
Eckerberg har varit hjälpledare.

MTB fdr bam har träffats 6 gånger under hösten och det har varit mellan 20 och 25 barn
som deltagit i träffarna. Barnen har med sig egna cyklar och tränar på att cyl<la i grupp
längs med stig och led. Barnen får också träna mycket teknik och har byggt egnä
balanshinder för att utveckla sin förrnåga att cykla säkert.
Ledare fctr MTB är Johan Odh och $usanne Nordberg.
Höstens ledarträff för barnledare var den 2021-11-03 på Kulleberg och det deltog sex
ledare samt två representanter från styrelsen: L€darna fick information om föreningens
hemsid a, verksam hetsplaneraren samt rapporterin g av deltaga re.

Vuxenverksamhet
Medlemsvandringar

Under våren hade vi en paus i vandringarna p g a pandemin, men under hösten
genomfördes 7 vandringar. Varje enskild vandring leds av olika personer och vi
vandrade 5-B km huvudsakligen på och runt Kinnekulle. I genomsnitt var vi g st.
deltagare som gick i ömsom regn och ömsom sol. Enligt beslut under hösten erbjuds
även icke medlemmar aft delta mot en avgift på 30 kr per gång.
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Tipspromenad

En pandemianpassad tipspromenad hölls annandag påsk 2021-04-05 med 30 st.
deltagare.

Nattva nd ri rlg Ki[ nekul le

Nattvandringen blev även i år inställd på grund av de restriktioner som fanns kring
pandemin. En karta med beskrivande text över vandringen har lagts ut på hemsidan.

Kulleberssdagg!

Kullebergsdagen holls 2021-10.16 med 15 st. närvarande. Arbete som uthrdes var bl. a
krattning av löv, niiining av sly och håmtning av nedtagna björkträd från området vid
hinderbanan samt rengöring fläkt, avfrostning av kyloch frys.
Det bjöds på soppa med bröd och ost samt kaffe och kaka.

Repregentation

Vid Region Västs träffpunkt för lokalföreningar i Skövde 2021-09-07 deltog Frans
Andersson.

Utbildnins

Johan Odh har gått en ledarutbildning för MTB och lda Linnöa Laudon har gått en
ledarkurs för $kogsmulle. Veronica Andersson har deltagit i en kurs för vafberedare.

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
arbetsinsatser och engagemang.
Vi hoppas att pandemin skall ebba ut så att viska kunna återgå till mer normalverksamhet
under kommande år.

Götene 2022-02-A7

lÅ/^(^^ f*^/oa,
Ulrika Persson
Ordförande Vice nrdförande
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