Kinnekulle

Verksam hetsbe rätte lse 2016
Styrelsen för Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet får härmed avge följande
berättelse för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31.

Stvrelsen
Fr.o.m. årsmötet 9 mars 2016 har styrelsen bestått av.
Ulrika Persson
Robert Olsson
Solveig BIom
Ulla Jansson
lngemar Green
Klas Nordberg
Anna-Lisa Larsson
Frida Laage
Frans Andersson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande
personer:
Robert Olsson,.Klas Nordberg, Frida Laage och Frans Andersson.
Styrelsen har under året hållit 11 st protokollförda sammanträden.

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

Valberedninq
Valberedning har varit Margareta Andersson, sammankallande och Anita Forsberg.
Medlemmar.
Antalet medlemmar2016-12-31är 108 st varav 26 st barn och 13 st ungdomar.

Arsmöte
Arsmötet hölls den 9 mars 2016 på Kulleberg med 23 st deltagare, varav 21 st
medlemmar.

Aktiviteter
Barn och ungdomsverksamheterna.
Ledare för strövarna och lufsarna har varit Lena Ohlson, Ulrika Persson, Daniel Simring
och Birgith Larsson.
Märta Gustafsson har varit ledare för "Familjemulle". Gruppen vänder sig till hela
familjen och barn från två år och uppåt.
Frans Andersson har varit ledare för Mulle och Strövargruppen i Kinne-Vedum.

ljanuari i härlig vinterkyla samlades barn från Strövarna och Lufsarna vid Kulleberg På
programmet stod julgransröste, men även aktiviteter som att blåsa såpbubblor som fros
till isbubblor, pulkaåkning och fika vid lägerelden.
I september startade terminen med en kanothajk vid Vristulven. Övriga aktiviteter har
varit matlagning utomhus, bygga kojor, tälja med kniv samt vandringar och leta efter
geocacher.
I Kinne-Vedum har Mullegruppen byggt ett basläger i skogen. Höstens tema har varit
"Hitta Vilse", där de lärt sig vad de ska göra om de går vilse.

Vuxenverksamhet
Våra Söndagspromenader under vår och höst har lockat mellan 20 och 30 deltagare
varje gång. Under våren ordnades 6 st vandringar och under hösten 8 st vandringar.
Arets sista vandring ägde rum på Kinnekulle. Därefter var det samling i klubbstugan, där
det bjöds på kaffe, smörgås och kaka. Det var också dragning påårets närvarolotter,
där de tre första prisen var en lunch på Kinnekullegården
De ansvariga för programmet for söndagsvandringarna har varit Laila Adamsson och
Britt-Marie Jonsson. Varje enskild vandring leds av olika personer som visar oss vägen
på olika platser.

Kutlebergsdagen
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 2314 med 13 deltagare. Hinderbanan reparerades samt
påbörjades målning av väggen vid nya altanen.
Höstens träff ägde rum den 15110 med 15 deltagare. Skihaget revs ned och forslades
undan.

Kurser
En kurs i geocaching anordnades den 1216 med Charlotte och Lennart Nilsson som
ledare med 12 deltagare. En fortsättningskurs ägde rum den 9/10 med 8 deltagare.
Daniel Simring har genomgått grundutbildning för ledare. Lena Ohlsson och Ulrika
Persson har den 1/10 deltagit i en fortbildningskurs i Karlsborg.
Sex medlemmar har den 29111deltagit i en Hjärt- och Lungräddningskurs.

Medlemsmöte
Den 13/10 var medlemmarna inbjudna till möte i enlighet med årsmötesbeslut för att
diskutera organisationen kring nattvandringen. 17 personer deltog i mötet. Förslaget till
ny organisation, som diskuterades fram är att det ska finnas en huvudansvarig med sju
samt statio nsansva riga.
gulaschsoppa med bröd och ost samt kaffe och kaka.
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MINA- Kommunens miljömål.
Götene Kommun deltar i projektet Miljömål i naturen, där det handlar om att beskriva
tolv av Sveriges antagna miljömål på olika platser. Den 29110 var Friluftsfrämjandet
Kinnekulle värd för miljömålet "Frisk Luft" som lockat ca 50 deltagare. lnvigningen
förrättades av Mikael Lundgren, kommunens klimat- och miljömålsstrateg, vid
sittplatsen med informationstavla, som kommunen bekostat. Vi hade arrangerat en
kortare tipspromenad, som handlade om allemansrätten. Vid klubbstugan fick barnen
blåsa såpbubblor och tillverka egna vindsnurror eller drakar.
Vi bjöd på glögg, varmkorv med bröd samt kaffe och kaka. Samtliga deltagare fick
också en vattenflaska med vår logga.

StrövargruppernaochordförandenrepresenteradeFriluftsfrämjandetvidGötene
Kommuns miljömål i september "Myllrande Våtmark" som genomfordes vid Arlas
dammar i Götene.
Tipspromenad
På Annandag Påsk den 28t3 ordnades en tipspromenad med start från Kulleberg med
ca 45 deltagare. Efter promenaden var det samling i klubbstugan, där det serverades
kaffe och påskbakelse
Nattvandring Kinnekulle
Arets största arrangemang "Nattvandring Kinnekulle" ägde rum 2016-05-06 för 32:a
l
året i
Vandringen ingick i en 4-dagars vandringshelg genom ett samarbete med turistbolaget
Destination Läckö, där de övriga vandringarna var Vallevandringen,
Kvarnstensvandringen och Kinnemilen.
Antal nattvandrare var 4 361 st varav 397 st barn. Dessutom deltog ca 194 st hundar.
Det vackra vädret bidrog till att det blev deltagarrekord.

rad.

Vid starten spelade eminenta Hällekis Musikkår under ledning av Lena Öberg. Efter att
ha passerat den natursköna Bredängen började stigningen upp till klubbstugan
Kulleberg, där det serverades saft och vatten till tonerna av Lidköpings dragspelsklubb.
En viktig samlingsplats blev som alltid Salen för en stunds gemenskap samt att avnjuta
blåbärssoppa och varmkorv. Här bjöd också musikern Hugo Ljungkvist på ett blandat
program, bl a "The River" där han skrivit både text och musik.
Vandringen fortsatte sedan ned mot stenbrottet, där fyra elever från kommunens
musikskola slog på virveltrummor. Det blev mycket effektfullt tillsammans med alla
marschaller som lyste upp brottet. I slänten mot sjön hade marschaller placerats iform
av siffrorna 3 och 2 som symboliserar det 32:a vandringsåret.
Strax innan Truckvägen serverades saft och vatten. I Hönsäters kapell spelade organist
Helena Ambertsson på kyrkoorgel och framförde många klassiska musikstycken, men
även visor och några jazzlätar.
Vid målgången i Hällekis skola fick alla barn och hundar pris. Utlottning skedde på
startkorten för de vuxna, där första priset var en klocka från Thorsbergs Stenhuggeri.
skolan kunde man också köpa kaffe och fralla, efter den en mil långa vandringen.

I

Onsdagsgruppen
"Onsdagsgruppen" med lngemar Green i spetsen lägger ned ett stort arbete med
underhåll av naturstigen samt skötsel och underhåll av vår klubbstuga Kulleberg, som
varit i vår ägo sen 1991. Stugan hyrs ut både till medlemmar och övriga för t ex
släktkalas och konferenser.
Under året har bl a handikappsrampen färdigställts och en spärr mot snöras har satts
upp på förrådstaket.

fflå"ä?.?ti1oa?varit representerad vid Resion Västs årsstämma iskövde den 10/4
samt träffpunkt för lokalföreningar i Skövde den 3/10. Vi har även uppvaktat LA
Karlsborg vid dess jubileum den 8/4.

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

Götene 2016-02-06
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