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VERKSAMHETSPLANEN OCH BUDGET 

Verksamhetsplanen utgör basen för den operativa verksamheten för Friluftsfrämjandet 

Kinnekulle, och beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 

2019, samt leder mot vår vision i enlighet med strategi 2022. Vår verksamhetsplan är en del av 

hela Friluftsfrämjandets planering för 2019 och mot våra gemensamma mål för 2022.  

I tillägg till verksamhetsplanen finns en budget som är en ekonomisk beskrivning av 

verksamheten och beskriver vilka ekonomiska resurser som finns, hur dessa 

prioriteras/används och vilka ramar vi satt för vår ekonomi.  

Friluftsfrämjandets verksamhetsfokus 2019 

Våra åtgärder med utgångspunkt från Friluftsfrämjandets verksamhetsfokus 2019: 

 Alla äventyr kommer att läggas upp i Äventyrshanteraren 

 Alla ledare ska erbjudas utbildning 

 Vi ska aktivt söka efter nya ledare 

 Vi ska vid en tipspromenad låta några av frågorna fokusera på allemansrätten. 
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Varumärket Friluftsfrämjandet  

Friluftsfrämjandets varumärkesarbete baseras på en varumärkesplattform ”Blå boken” och den 

grafiska profilen och finns på hemsidan. Våra åtgärder med utgångspunkt från denna: 

 

Nya ledare och medlemmar ska informeras om vår värdegrund 

 Alla ledare ska känna till och använda säkerhetsplanen 

 Nya ledare ska informeras om att vi kan komma att begära ett utdrag ur belastningsregistret. 

 Bilden av Friluftsfrämjandet Kinnekulle bärs upp av våra aktiviteter och av oss som skapar dem, 

samt kommunikation genom vår hemsida och vår sida på Facebook samt i Kinnekulle Främjaren. 

Verksamhet 2019 
Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under det kommande året: 

 Barnverksamhet: Strövare och Lufsare samt TVM-grupp 

 Söndagspromenader samt en längre vandring med efterföljande middag. 

 Tipspromenader påsk och nyår 

 Arbetsdagar vår och höst på Kulleberg 

 Besök på Mulleriket i Skövde 

 Funktionärsträff 

 Medlemsaktivitet 

 Öppet Hus en gång på hösten för att informera om vår verksamhet 

 Nattvandring Kinnekulle 

 Onsdagsgruppens arbete med naturstig och fastighetsskötsel och service och underhåll av 

maskiner. 

 

Övergripande mål för verksamhet och aktiviteter 

Genomföra ca 45 st äventyr under 2019 - fler aktiviteter leder till folkhälsa och livsglädje. 

Under 2019 kommer vi att ha 45 st äventyr i Äventyrshanteraren 

Andra aktiviteter är Onsdagsgruppen, som träffas varje vecka. 

För att lyckas uppnå dessa mål behöver vi kommunicera våra aktiviteter: 

 Samtliga äventyr vi gör finns i äventyrshanteraren 

 Våra äventyr från äventyrshanteraren läggs upp på vår lokala facebooksida.  

 Ge ut Kinnekulle Främjaren 2 ggr per år 

 Bjuda in lokal press till aktiviteter eller nyheter 

 

Våra ledare 

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2019 kommer vi att 

fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på 

kommunikation, stöd och utbildning.  

Inom Friluftsfrämjandet Kinnekulle är vi totalt 6 stycken ledare fördelade på enligt följande 

Barn: 4 st samt Vandring: 2 st 

 

Våra medlemmar 

Deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa och livsglädje och är den viktigaste 

anledningen till att man är medlem i Friluftsfrämjandet.  

Det finns en tydlig trend i att vi lyckas med att arrangera olika vandringar men vi har svårare att 

hitta ledare som kan starta Knytte- och Mullegrupp för de yngsta medlemmarna. 
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Inom Friluftsfrämjandet Kinnekulle är vi totalt 110 medlemmar. De är fördelade inom följande 

medlemskategorier enligt följande: 

Barn: 26 st Ungdom: 13 st Vuxen: 71 st 

 

Vårt mål är att rekrytera 4 medlemmar under 2019. Vi vill särskilt fokusera på 

familjemedlemskap. Totalt skall vi vara 114 medlemmar den 30/9 2019  

 

Dessutom har vi satt följande mål för att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar: 

 

 Vi skall genomföra en Öppet hus dag, där vi visar upp vår verksamhet och har målet att 

rekrytera 2 nya familjer. 

 Vi skall vara välkomnande för våra nya medlemmar genom att skicka ett välkomstmail. 

 Vi skall verka för att våra befintliga medlemmar stannar kvar i föreningen genom att ha 

de aktiviteter som efterfrågas. 

 

Det kommer vi att göra genom att: 

 Vi kommer att kontakta och välkomna alla nya medlemmar genom skicka ett 

välkomstmail  

Vi kommer att berätta för våra medlemmar hur viktigt deras medlemskap är genom att 

informera i Kinnekulle Främjaren. 

Ekonomi/administration – resurser och stöd 

Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.  

Våra stora intäktskällor är: 

• Inkomster från Nattvandring Kinnekulle 

• Deltagaravgifter  

• Medlemsavgifter  

• Kommunala bidrag 

Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget. 

Övergripande planering och möten 

 

Årsmöte 

Årsmötet hålls den 27 februari 2019 på Kulleberg. 

Syftet: Årsmötet är tillsammans lokalavdelningens högsta beslutande organ och en del av att 

säkerställa den demokratiska processen. Här utses styrelse och representation till regions och 

årsstämma.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen genomför möten 11 gånger per år. 

Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar. 

Kom gärna och träffa styrelsen på Kulleberg; se Kinnekulle Främjaren när vi har möten. 

Styrelsens sammansättning finns dels på vår hemsida och dels i Kinnekulle Främjaren. Efter 

årsmötet mailas en förteckning över styrelsen ut till medlemmarna.  

 

Vi ser fram emot ett spännande 2019 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!! 


