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Barn och UngdomsvErksamhet
Under 2020 startade en ny Mullegrupp och flem personer har visat intresse fdr att bli
ledare inom barnverksamheten. Därför hoppas styrelsen att det ska bildas nya grupper
och att det finns fler som vill utbilda sig till bamledare.

Skogsknyttar - eventuellt startas en grupp under våren. Ordföranden håller kontakt med
dem som visat intresse och bjuder in dem till en träff tillsammans med ledarna för
Skogsmulle.

Skogsrnulle - den befintliga barngruppen träffas regelbundet under vår och höst. Anna-
Karin Hall ansvarar för gruppen.

TVM-grupp - för att inte förlora våra viktiga ungdomar ska föreningen ordna aktiviteter
som intresserar och tilltalar den gruppen. Styrelsen ska ha ansvar för att aktiviteter
skapas.

Cvkla Mountainbike i Erupp
Under våren ska forhoppningsvis flera grupper starta för de som gillar att cykla
mountainbike. Grupperna ska utformas eftervilken erfarenhet man har av att cykla. På
Kinnekulle finns flera fina leder och Kulleberg ligger i nårheten av lederna och kan blien
naturlig samlingsplats för cykling.
Johan Odh ska gå en utbildning inom mountainbike och ansvarar sedan för planering octr
genornförande.

Ledare och funktionärer
ffiktigtattsamlaledareinomolikaverksamhetersådetkanskapasen
gemensäm Friluftsfrämjargrund att stå på. Kulleberg ska vara den naturliga mötesplatsen
för ledare inom olika verksamheter. Träffen planeras till hösten och då ska också en
presentation av styreleen göras. Styrelsen ansvarar för genomförandet av ledarträffen.

Funktionärsaktivitet - Föreningens funktionärer är de som gör att föreningen kan leva
vidare och vi behöver träffas och få göra en trevlig gemensam aktivitet som gör att vi lär
känna varandra. Styrelsen ansvarar för att alla funktionärer bjuds in till en trevlig aktivitet.

Vandrlngar
Nattvandringen Kinnekulle - Även om vandringen kanske inte får genomföras på grund av
Coronapandemin ska en viss planering ske för att hålla liv ivandringen. Ulrika Persson är



ansvarig och ska ha kontakt med Nattvandringskommittån för att säkerställa kommande
års vandringar.

$öndagsvandringar - Vandringar fdr vuxnä i grupp med en ledare som visar och berättar
om bygden man går genom. Ett program läggs för vår och höst. Ansvarig är Kia
Sundstedt.

Nyårstipspromenad - En vandring öppen för alla med dår man efter vandringen träffas i
stugan för en mysig stund med fika och umgånge. Styrelsen ansvarar for genomförandet.

Medlemsaktiviteter
@ftgenomMicrosoftTeams'Viktigtatthaengoddialogmeddemsom
känner sig osäkra inför att mötas digitalt eller inte har mojlighet tilldet. Förhoppningsvis
kan årcmöletåA2z ske på ett traditionellt vis med möte på Kulleberg.

Onsdagsgruppen - Träffas regelbundet för att underhålla och utveckla Kulleberg och
tillhörande friluftsområde. Styrelsen ansvararför att det finns en kommunikation mellan
gruppen och styrelsen.

Hinderbanan - En renovering av hinderbanan är påbörjad och ska fortsätta under året.
Arbetet sker i samarbete mellan styrelsen där Frans Andersson är ansvarig och
onsdagsgruppen som bistår i arbetet. Hinderbanan ska utvecklas med nya möjligheterför
mindre bam att få klättra.

Övriqt
Kullebergsdagen vår och höst - $tyrelsen bjuder in medlemmama att träffas vid Kutleberg
för att hjälpa till med underhåll och städ.

Öppet Hus - Allmänheten bjuds in till Kulleberg for att få lära känna föreningen och få veta
mer om våra olika aktiviteter. Styrelsen planerar att det ska ske till hösten.

Styrelsens förhoppning är att allt i verksamhetsplanen kommer att genomföras under 202'l
och att om det dyker upp nya ideer och förslag så ska vi också försöka att skapa aktiviteter
som våra medlemmar tycker är intressanta och roliga att delta i.


