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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Under 2017 har mycket hänt i vår förening. Vi har nu verksamhet för både barn, unga och vuxna. 

Vi har ökat i medlemsantal både i barn-, kajak- och långfärdsgrenen. 

På barnsidan så har vi utbildat två nya ledare som har startat nya barngrupper för Mulle- och 

Strövarverksamhet med upptagningsområde för hela Kungälv. Till min glädje är intresset stort för 

friluftsliv bland barnfamiljer. 

Kajak har anordnat populära, ledarledda turer och medlemmar står på kö för att delta i deras 

matlagningspaddling. 

Långfärdskridskor har också bidragit med fina turer. Jag är tacksam för deras fina arbete och att vi 

har så vackra närbelägna områden som Vättlefjäll och Svartedalen. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra ideella ledare och förtroendevalda för fint utfört arbete men 

också alla våra medlemmar, och då framförallt de medlemmar och föräldrar som ständigt är med 

och bidrar med en hjälpande hand. 

Det är vi tillsammans som gör våra verksamheter välbesökta och uppskattade  

Tack alla för ert engagemang! 
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INLEDNING 

Årsmötet hölls den 28 mars 2018 i föreningens i Studiefrämjandets lokaler i Kungälv. 

Styrelsen för Friluftsfrämjandet, Kungälvs lokalavdelning lämnar härmed följande  

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 (1 januari 2017 – 31 december 2017). 

 

Kungälvs lokalavdelning har under året bedrivit verksamhet för både barn och vuxna. 

Grenarnas verksamhet framgår av respektive grens berättelse vilka återfinns längre ned i 

verksamhetsberättelsen. 
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STYRELSE/ORGANISATION 
Sit tande styrelse består efter föregående årsmöte av:  

Andreas Yngvesson Ordförande 

Martin Robertsson Kassör 

Urban Bohlén Ledamot 

Annika Jacobsson Ledamot 

Kjell Åkerlund Ledamot 

 

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten under 2017. Möten hålls i föreningens klubbstuga i 

Kungälv. 

 

Valberedning för 2017 består av:  

Urban Bohlén 

Camilla Åkerlund 

 

Revisorer för 2017 består av:  

Tina Hermansson 

Stefan Johnsson 

 

Samarbete 

Under året har vi utökat vårt samarbete med studiefrämjandet och Kungälvs kommun. 
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FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET 

Under 2017 har föreningen bedrivit verksamhet inom flera grenar och utvecklat barn och 

ungdomsverksamhet i Kode. Både Kajak och Långfärdsskridskor har anordnat flera populära 

aktiviteter. Alpina verksamheten fortsätter att förvalta Fontinbacken och den utrustning föreningen 

har i anslutning till backen.  
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Kajaks verksamhet för 2017:  

 

Kajak verksamheteten har under 2017 haft 10 ledarledda aktiviteter. 

Två av dessa var vi tvungna att ställa in på grund av dåligt väder – för mycket vind. 

Vi hyrde bassängen på Oasen i januari där vi lärde ut och övade på olika räddningsövningar i 

varmt vatten vilket var uppskattat utav deltagarna. 

Slutet av augusti ordnade vi en övernattningstur med temat ”Mat i Kajak” På denna tur följde en 

journalist och fotograf med från tidningen Friluftsliv. Man läsa mer om denna trevliga tur i ett 

nummer som kommer ut till sommaren. 

 

Vi har tre ledare varav en grenledare. 
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Alpin verksamhet för 2017:  

 

Backen underhölls och klipptes i oktober.  

Backen nyttjades av föreningslivet i Kungälv för fysträning.  

Liften var inte igång då vädret var för millt.  

Mycket barn drogs till backen för att åka pulka på den natursnö som kom.  

Inget övrigt underhåll av anläggningen.  

 

Skafferiet sålde våra lotter från Folkspel, ( Bingolotter och Sverigelotter det gick bra )  

Kommunen delade ut Driftsbidraget som vi ansökte om våren 2015, vi hyrde även ut stugan för ka

llas vid några tillfällen.  

Dessa poster var våra inkomster 2016.  
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Barn och Ungdoms verksamhet för 2017:   

 

Barn och ungdomsverksamhet har under 2017 bedrivits i Kärna i form av 

Mulleverksamhet/familjeverksamhet. 

I Kode har två nya grupper startats. En Knopp-Mullegrupp med familjebaserad aktivitet samt en 

Strövargrupp. För ändamålet har två nya ledare utbildats, de har gott stöd av aktiva medlemmar i 

sin verksamhet. 

I Kode har vi har haft totalt 12 äventyr för Knopp-mulle med 31 anmälda deltagare samt 12 träffar 

för Strövargruppen med 13 anmälda deltagare. 

Vi har 4 ledare varav en grenledare. 
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Långfärdsskr idskors verksamhet för 2017:   

 

Under januari och februari anordnades teorikurs under 3 gånger samt naturisövning. 

I början av 2017 fick FF Kungälv ytterligare en godkänd ledare för långfärdsskridskor efter avklarad 

ledarutbildning för Friluftsfrämjandet. Den nya ledaren är Christina Stervik. 

Två isspaningsturer utfördes i februari. 

Två ledda turer hölls också i februari med 13 deltagre vid den första turen och den andra turen 

med 8 deltagare. Den första turen var i Vättlefjäll och den andra vid Stendammen. Båda 

grupperna höll ett tempo på nivå 5.  

I år stod Stockholms SSSK som värd för Iskongressen i mitten av november. Fyra ledare från 

Kungälv deltog under 2 intensiva dagar med många nyttigheter samt utbyte av erfarenheter med 

andra klubbar.  
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FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING 

Under 2017 har flertalet ledare utbildat och fortbildat sig. 

Inom barn och ungdom har två nya ledare utbildats, Andreas Yngvesson (strövarledare) och Linda 

Wetter (Mulleledare). Båda är verksamma i Kode. Andreas Yngvesson har även genomfört 

fortbildningen Kanotledare för barn och ungdom. 

Långfärdskridsko har utbildat en ny ledare, Christina Stervik. Grenen har även bidragit med att 

själva hålla utbildning i form av teorikurs samt naturisövningar. 
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MEDLEMMAR 

Nedan presenteras 2017 års medlemsstatistik. 

Enskilt 

medlemskap 

Familjemedlem Familjemedlemskap Gruppmedlemskap Totalsumma Antal ledare 

108 184 69 1 362 21 

Vi ser med glädje att antalet medlemmar ökar och att intresset för friluftsliv är större än på många 

år. 
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ÅRSREDOVISNING 
 

Revis ionsberä tte lse för Fr i luftsfrämjandet i  Kungälv ,  verksamhetsåret 2017.  

 

Undertecknade revisorer, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning, får efter 

fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.  

Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysningar om 

föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet, 

inkomster och utgifter är styrkta med nödvändiga verifikationer. Balans och resultaträkning är 

upprättad och redovisad.  

Eftersom räkenskaperna var misskötta under 2011och kassören under 2012 fick bringa ordning, 

finns idag en missvisande minuspost på 34008, 22 som vi föreslår att årsmötet beslutar att nolla. 

Denna post har endast hängt kvar i föreningens bokföringsprogram.  

Granskningen är gjord i enlighet med god revisionssed och det finns ingen anledning att framföra 

någon kritik mot redovisning och verifikationer av räkenskaperna, ej heller mot förvaltning, varför 

undertecknade föreslår årsmötet besluta: 

- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Kungälv 2018-02-17 

 

 

 

Tina Hermansson Stefan Jonsson 

Revisor Revisor 
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Balansrapport 2017 Fr i lufts främjandet i  Kungälv  
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Resultatrapport 2017 Fr i lufts främjandet i  Kungälv  
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