Kinnekulle

Verksam hetsberättelse 2017
Styrelsen fdr Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet får härmed avge följande
berättelse för perioden 2017-01-01 * 2017-12-31.

Stvrelsen
Fr.o.m. årsmötet 8 mars 2017 har styrelsen bestått av:
Ulrika Persson
Robert Olsson
Solveig Blom
Ulla Jansson
lngemar Green
Klas Nordberg
Annalisa Larsson
Frida Laage
Frans Andersson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande
persöner:
Solveig Blom, Ulla Jansson, lngemar Green och Annalisa Larsson. Fyllnadsval ska ske
efter Frida Laage, som flyttat.
Styrelsen har under året hållit 11 st protokollförda sammanträden.

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

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

Medlemmar.
Antalet medlemmar 2017-12-31 är 115 st varav 23 st barn och 11 st ungdomar.

Arsmöte
Arsmötet hölls den I mars 2017 på Kulleberg med 22 stdeltagare, varav 21 st
medlemmar. Efter mötet visade Peter Wibjörk, ordf. i Karlsborgs LA ett uppskattat
bildspel.

Kurser
Daniel Simring har deltagit i en kurs om låglandsvandring.
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Aktiviteter
Barn och ungdomsverksamheterna.
Ledare för strövarna och lufsarna har varit Lena Ohlson, Ulrika Persson, Daniel Simring
och Birgith Larsson.
Frans Andersson har varit ledare för TVM.
Kanothajk med övernattning i tält den 2/9.
Några av ledarna samt sju barn har 16-17 september deltagit i Munkalufsen, som
anordnades på Kroppefjäll i Dalsland.
Den 2914 genomfördes en resa till Nordens Ark utanfor Hunnebostrand med ca 20
deltagare, mestadels barn.
Strövarna och lufsarna har träffats ca 20 gånger och de flesta träffarna har varit vid
Kulleberg men besök har också gjorts vid Örnekulla med Bratteforsfallet, Husaby
biskopsborg och i Thorsbergs stenbrott där barnen åkte skridskor.

Vuxenverksamhet
Söndagspromenader
Under våren genomfördes 7 st vandringar med start den 9/4 och avslutades den 2115
med en längre, strapatsrik vandring i Tiveden. Efter vandringen bjöd foreningen
medlemmarna på middag i Tivedstorp, vilket var mycket uppskattat. Genomsnittligt
deltagarantal under våren var 23 st.
Under hösten genomfordes också 7 st vandringar med start den 13/8. Genomsnittligt
deltagarantal var 21 st. Vandringarna avslutades den 2419 med en kortare vandring på
Kinnekulle. Efter vandringen bjöd föreningen på kaffe, smörgås och kaka. Det var också
dragning på årets närvarolotter, där de tre första prisen var en lunch på
Kinnekullegården.
De ansvariga för programmet för söndagsvandringarna har varit Laila Adamsson och
Britt-Marie Jonsson. Varje enskild vandring leds av olika personer som visar oss vägen
på olika platser.

Tipspromenader
Den 8/1 samlades 31 deltagare for att gå en tips- och bingopromenad med start från
Kulleberg. Efter promenaden bjöds på kaffe och våfflor i klubbstugan.
På Annandag Påsk den 1714 ordnades en tips- och bingopromenad med start från
Kulleberg med ca 30 deltagare. Efter promenaden var det samling i klubbstugan, där
det serverades kaffe och påskbakelse

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 arbetet med verandan på framsidan genomförts
Medlemsmöte
Den 10/1 deltog 12 st medlemmar i ett medlemsmöte gällande den nya organisationen
för natfuandringen. Övergripande ansvar har Ulrika Persson och det praktiska arbetet är
uppdelat på sju olika ansvarsområden
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Nattvandring Kinnekulle
Arets största arrangemang "Nattvandring Kinnekullennägde rum 2017-05-26 för 33:e
året i rad. Första nattvandringen ägde rum 1985 och genom åren har ca 70 000
personer gått vand ringen.
Vandringen ingick ii projektet "Vandra i Skaraborg" genom ett samarbete med
turistbolaget Destirration Läckö,
Antal nattvandrare var 3 114 st varav 256 st barn. Dessutom deltog 133 st hundar.
Vid starten spelade traditionsenligt Hällekis Musikkår under ledning av Lena Öberg. Det
bildades långa köer med folk som lyssnade på musiken och väntade på att få ge sig
iväg. Exakt 19.30 går starten.
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 samlingsprlats blev som alltid Salen för en stunds gemenskap samt att avnjuta
blåbärssoppa och rrarmkorv
Vandringen fortsatte sedan ned mot stenbrottet, som effektfullt lystes upp av hundratals
marschaller. I slänten mot sjön hade marschaller placerats iform av siffrorna 3 och 3
som symboliserar det 33:e vandringsåret.
Strax innan Truckvägen serverades saft och vatten. I Hönsäters kapell spelade organist
Elin Johansson på kyrkoorgel och framförde bl a "lnterlude" av Cecar Frankt och Evert
Taubes "Så skimrande var aldrig havet".
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.
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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 814 med 17 st deltagare. Utöver lövkrattning arbetades det
med siktgatan.
Höstens träff ägde rum den 14110 med ca 15 deltagare. Vi krattade löv, tog ned träd och
eldade ris. Dagen avslutades med gulaschsoppa med bröd samt kaffe och kaka.'

Jubileum
Den 7-8110 firade Friluftsfrämjandet och dess lokalavdelningar i hela landet att det var
125 är sedan Friluftsfrämjandet bildades samt att Skogsmulle fyllde 60 år.
Vår forening firade den7l10 på Kulleberg. Vi inledde med mingel och bjöd på cider och
salta pinnar. Sedan invigdes jubileumet med tal och trumpetfanfar. Skogsmulle hälsade
på och bjöd barnen på "mullebullar" Runt omkring hus och veranda fanns tavlor med
information om Friluftsfrämjandets verksamhet. Därefter var det tipspromenad med
frågor om verksamheten, där det gällde att komma ihåg vad man läst. Ett 50-tal barn
och vuxna deltog ijubileumet.

Ovrig verksamhet
Den2214 var föreningen representerad på "Må-Gott- i- Götene" - ett evenemang om
livsstil, kost och hälsa i centrala Götene arrangerad av Destinationsbolaget i samarbete
med Götene Kommun och Shopping Götene.
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Den 3-416 arrangerade Destinationsbolaget n'Kinnekulle Outdoor" där föreningen
deltog den 3/6 genom att ha öppet hus på Kulleberg. Övriga aktiviteteter var naturstigen
med geocachar, äventyrsbanan samt grilla marshmallows.
Den 29/1 invigdes en ny miljömålsstation vid Vindarnas Tempel på Kinnekulle med
temat "Begränsad klimatpåverkan". Arrangör var Götene Kommun. Från foreningens
sida deltog Ulrika Persson och lngemar Green och berättade bl a om hur
vandringsleden "Kinnekulleleden" kom till.
Den2718 genomfördes "LONA-dagen" av Götene Kommun, därvårförening var
utgångspunkt. Vi anordnade bl a barnaktiviteter och serverade korv och bröd.
Den 30/9 hade Region Väst förlagt en ledarutbildning för ett 20-tal vandringsledare från
olika lokalföreningar på Kulleberg. Vår förening stod för värdskapet och ledde en
vandring, där information gavs om hur vi lägger upp nattvandringen. Dagen avslutades
på Kulleberg där vi serverade kantarellsoppa och bröd samt kaffe och kaka.

Representation
Vår förening har varit representerad vid Studiefrämjandets årsmöten den 16/3.
Vår förening har också varit inbjuden till Rotarys möte den 2315 för att berätta om vår
verksamhet, vilket genomfördes av Ulrika Persson och Lena Ohlsson.
Vid Region Västs träffpunkt för lokalföreningar i Skövde den 5/10 deltog Ulrika Persson.
Föreningen har även varit representerad vid Länsstyrelsens träff den 27111 för
naturföreningar och vid ett flertal möten med Destinationsbolaget.

Slutord
Styrelsen for 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 2018-02-13
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