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Verksamhetsplanen och budget 

Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2018 för Friluftsfrämjandet i Kungälv, och 

beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2018, samt mål på 

längre sikt (2020). Vår verksamhetsplan är en del av hela Friluftsfrämjandets planering för 2018 

och mot våra gemensamma mål för 2020.  

Budgeten 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.    
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Friluftsfrämjandets övergripande Strategi och mål 2020 

Friluftsfrämjandets övergripande strategiska ramverk, strategi och mål 

Friluftsfrämjandets verksamhet och allt vi gör skall följa våra stadgar och vara i linje med vårt 

strategiska ramverk.  

 

Friluftsfrämjandet strävar efter att skapa folkhälsa, livsglädje, och en tillgänglig friluftsmiljö och 

på så sätt vill vi vara med och bidra till ett bättre Sverige. Vi är en ideell organisation som verkar 

(främst) genom ledarledda aktiviteter inom friluftsliv.   

Vi står för ett hållbart friluftsliv för alla, och det sätter särskilt stora krav på oss när det gäller 

hållbarhet och mångfald. Hållbarhet skall ses ur ett socialt (människor och folkhälsa, 

sammanhållning/demokrati, trygghet och lärande), ekologiskt (Naturvård, biologisk mångfald, 

tillgänglighet, giftfri miljö, och klimatet) såväl som ekonomiskt perspektiv (Ekonomi i balans, 

forskning/utveckling och hållbara produktions- och konsumtionsmönster). Mångfald skall ses ur 

ett perspektiv av gender, ålder, mångkultur, sexuell läggning, funktionella förutsättningar, 

socioekonomiska förutsättningar och åsikter. 
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Friluftsfrämjandet är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi verkar tillsammans genom alla delar 

av organisationen mot ”ett Friluftsfrämjandet”.  
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Lokalavdelningens strategi och uppdrag  

Övergripande strategi för Kungälvs lokalavdelning 

Friluftsfrämjandet Kungälv arbetar kontinuerligt för att vara en positiv och enande kraft i 

kommunen. Det gör vi framförallt genom att arbeta med att: 

 Rekrytera, utveckla och behålla ledare som kan skapa nya äventyr, leda aktiviteter och 

ta med fler ut i Friluftslivet (för att dela vår kunskap och passion för friluftsliv) 

 Skapa nya och fler aktiviteter för våra medlemmar och deltagare och därmed bidra till 

folkhälsa och livsglädje 

 Rekrytera, välkomna och behålla medlemmar, så att vi blir en starkare röst, en positiv 

kraft, och dessutom en mer attraktiv förening med starkare ekonomi 

 Vi verkar för en tillgänglig friluftsmiljö i Kungälv och regionen 

 Löpande utveckla vår verksamhet 
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Lokalavdelningens uppdrag 

Lokalavdelnings styrelses ansvar är att: 

 Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare 

och regionen  

 Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar 

 Rekrytera och säkerställa att nya ledare grundutbildas och att befintliga ledare fortbildas 

 Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar 

 Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudanden lokalt 

 Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens informationskanaler  

 Rapportera verksamhetsstatistik enligt anvisningar av Riks 

 Årligen före mars månads utgång sända in Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

samt årsmötesprotokoll till riksorganisationens kontor 

 Administrera information om verksamhet och verka för att medlemmar är aktiva på 

www.friluftsframjandet.se 

För oss i Kungälvs lokalavdelning innebär det särskilt fokus på:  

 Utveckla våra befintliga grenverksamheter samt dess ledare (Alpin, Barn & Ungdom, Kajak, 

Långfärdsskridsko).  

 Uppmuntra och verka för att nya grenverksamheter kan utvecklas t.ex. Mountain bike. 

 Inspirera medlemmar att ta en mer aktiv roll i verksamheten. 

  



8 

 

 
friluftsframjandet.se 

Verksamhetsplan 2018  

Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under det kommande året 

 Kärnan i vår verksamhet är de ledarledda aktiviteterna, samordnade och ideellt utförda av 

våra kompetenta ledare. Därför ser vi att samtliga aktiviteter utförda av respektive gren är av 

stor vikt. 

 Då ledarna och deras ideella intresse är av största vikt för föreningens utveckling och 

fortlevnad anser föreningen att utbildning och fortbildning är viktiga aktiviteter.  

Medlemsstatistik 2017  

Nedan presenteras 2017 års medlemsstatistik. 

Enskilt 

medlemskap 

Familjemedlem Familjemedlemskap Gruppmedlemskap Totalsumma Antal ledare 

108 184 69 1 362 21 

Siffror och jämförelsetal för 2017 i excelformat hittar ni här: http://www.friluftsframjandet.se/mina-

sidor/verktyg--materialbank/statistik/ 

Vår verksamhet och våra aktiviteter  

Inom Friluftsfrämjandet i Kungälv verkar vi för att aktivt främja friluftsliv i vårt närområde med 

målet att sprida förståelsen för den glädje och de fördelar som ett aktivt uteliv medför både 

fysiskt och psykiskt. Det gör vi genom att anordna ledarledda aktiviteter och utveckla vår 

verksamhet med ständigt nya idéer. 

Övergripande mål för aktivitet och aktivitetstimmar 

 Genomföra 30 aktiviteter under 2018 (2017, 20 st) – fler aktiviteter leder till folkhälsa och 

livsglädje. 

 Under 2018 kommer vi försöka att etablera gren Mountain bike. 

 Under 2018 kommer vi att försöka etablera gren Naturparkour. 

  

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/statistik/
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/statistik/
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Beskrivning av gren barn och ungdom 

Gren barn och ungdom arbetar aktivt för att väcka intresse och nyfikenhet i kommunens barn och 

unga. Grenen består idag av 2 mullegrupper, 1 i Kärna och 1 i Kode samt en strövargrupp. 

 

Våra viktigaste mål för verksamheten barn och ungdom för 2018 är: 

 Sprida verksamheten i Kommunen 

 Utveckla verksamheten med väl planerade aktiviteter 

 Utbilda fler ledare 

 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

 Anordna ledarledda aktiviteter för barn och ungdomar samt deras familjer 

 Aktivt söka vidareutbildningar för våra ledare.  

 Söka bland våra medlemmar i kommunen för att finna nya ledare som vill utveckla ny 

verksamhet. 

 

Beskrivning av gren MTB. 

Gren Mountain bike syftar till att på ett roligt sätt öka folkhälsa och kondition genom att i grupp 

färdas i naturen med hjälp av en mountain bike.  

 

Våra viktigaste mål för verksamheten MTB för 2018 är: 

 Identifiera och Utbilda 1 ledare. 

 Identifiera lämpliga spår i Kungälvs direkta närhet. 

 Starta upp aktiviteter och lansera dem på friluftsframjandet.se 

 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

 Delta i utbildning för MTB 

 Ledarledda MTB turer i skog och mark 
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Beskrivning av gren Kajak. 

Kajaks huvudsyfte är att umgås och ha trevligt med våra kajaker 

 

Våra viktigaste målför verksamheten Kajak för 2018 är: 

Att deltagarna får möjlighet att komma ut och paddla under sakkunnig leding. 

 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

Är att anordna aktiviteter, både kurser och turer, med kajak och paddlingsteman. 

Tex Matlagning, fotografering, navigation etc. 

 

Vi kommer under nästa år att utbilda en ny ledare, Stefan Jonsson 

 

Beskrivning av gren Långfärdsskridskor. 

Långfärds huvudsyfte är att anordna trevliga aktiviteter med långfärdsturer och teknik/säkerhet 

som tema. 

 

viktigaste mål för verksamheten Långfärdsskridsko för 2018 är: 

Att deltagarna får möjlighet att komma ut på isen under sakkunnig leding. 

 

Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

Är att anordna aktiviteter, både kurser och turer, med Långfärdsteman. 

 

Beskrivning av gren Alpin. 

Alpins huvudsyfte är att förvalta Fontinbacken, dess skidlift och utrustning samt då möjlighet ges 

öppna backen för skidåkning. 

 

Våra viktigaste målför verksamheten Alpin för 2018 är: 

Att på ett bra sätt förvalta Fontinbacken. 
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Våra viktigaste aktiviteter för att nå dessa mål är att: 

Är att fortsätta försäljningen av lotter via Svenska Folkspel samt söka driftsstöd via Kungälvs 

kommun. 
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Våra ledare 

 

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2018 kommer vi att 

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

stöd, utbildning och ledarvård. Det finns en tydlig trend i att vi lyckas med att finna ledare men vi 

har svårare med att finansiera behovet av utbildning.  

 

Inom Friluftsfrämjandet i Kungälv är vi totalt 21 stycken ledarkompetenser fördelade på våra olika 

grenar enligt följande 

 Barn: 7 

 Kajak: 3 

 Skridskor: 11 

 Vi har också flera förtroendevalda och funktionärer som är mycket viktiga för 

lokalavdelningen och som verkar som stöd för våra ledare och aktiviteter 

 

Rekrytera ledare 

Vårt mål är att rekrytera 3 ledare under 2018, med fördelningen Barn och Ungdom, Kajak och 

Långfärdsskridsko. Vi kommer att satsa på att vecka intresse för ledarskap i våra mer aktiva 

medlemmar. 

 

Det kommer vi att göra genom att: 

 Vi kommer att fokusera på att rekrytera nya ledare genom att visa på de fantastiska 

mervärdena i att leda andra i friluftsliv. 

 Aktivt stötta våra ledare med utbildning samt support i de verktyg som finns tillgängliga 

på friluftsframjandet.se 

 

Utveckla och behålla våra ledare (och förtroendevalda) 

Varje år utbildar vi ledare till våra olika verksamheter. Ledare är nyckeln i vår verksamhet och som 

vi vill behålla och utveckla. För att vi ska kunna fortsätta ha ett stort utbud av friluftsaktiviteter är 

det viktigt att vi visar våra ledare och förtroendevalda hur viktiga de är för Friluftsfrämjandet och 
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får dem att känna sig sedda och att allt jobb som de gör är viktigt. Utan våra ledare kan vi inte 

bedriva ledarledda aktiviteter som är kärnan i vår verksamhet.  

Samma sak gäller även de förtroendevalda som driver den lokala styrelsen. Vi vill skapa en 

attraktiv anledning för dem att fortsätta det viktiga jobb som de gör.  

Att vara ideellt aktiv är ett ärofyllt uppdrag och något att vara stolt över. Men samtidigt är det 

uppdrag som konkurrerar med familj, jobb och ”egen tid”. Vi jobbar för att Friluftsfrämjandet ska 

vara en organisation där man känner en stolthet att tillhöra och få vara ledare och förtroendevald. 

Där man både bidrar med tid, kunskap och engagemang men också får massor tillbaka, både i 

termer av utveckling/kunskap, uppskattning och konkreta förmåner. 

 

Under 2018 vill har vi som mål att:  

 Nå totalt 24 antal ledare under 2018 (2017 3)– fler ledare som kan leda fler deltagare och 

aktiviteter 

 Upplysa våra ledare om de möjligheter som finns till vidareutbildning. 

 Visa vår uppskattning för dem genom att anordna ledarträffar för att utveckla tillhörighet 

och stolthet för det fina arbete de bedriver. 

 Vidareutbilda de ledare som aktivt visar intresse för detta 

 

Vi kommer att arbeta med att utveckla, aktivera och behålla våra ledare genom att: 

 Vi kommer att utbilda ledare inom Kajak, Barn och Ungdom samt långfärdskridsko. 

 Vi kommer att uppmärksamma våra ledares insatser genom att anordna ledarträffar. 

 Vi kommer att stötta våra förtroendevalda genom att förmedla en framåtanda i föreningen 

som lyfter glädje och stolthet. 

 
Våra medlemmar 

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa, 

livsglädje och kunskap om och förståelse för naturen och friluftsmiljön. Att vara medlem ger också 

konkreta förmåner (SJ, Idre) och dessutom så stöttar man föreningen och ger föreningen en 

starkare röst genom sitt medlemskap.  



14 

 

 
friluftsframjandet.se 

Det finns en tydlig trend i att vi lyckas med att attrahera medlemmar till Barn och ungdom men vi 

har svårare med att få medlemmar att visa intresse i styrelsens arbete och årsmöten. 

 

Inom Friluftsfrämjandet i Kungälv är vi totalt 362 medlemmar. De är fördelade inom följande 

medlemskategorier: på våra olika grenar enligt följande 

 Barn: 111 

 Ungdom: 39 

 Vuxen: 212  

 De flesta medlemmarna bor i orten Kungälv 

 De allra flesta är intresserade av  

o Barn 

o Snö 

o Kajak 

o Långfärdskridsko 

 Vi bedömer att merparten av medlemmarna är med på minst 1 aktivitet per år 

 Vi ser särskilda behov av att öka på medlemsgrupperna ungdomar och familjer med större 

barn. 

 
Rekrytera, aktivera och behålla 

Vi vill bli fler inom Friluftsfrämjandet i Kungälv. Fler medlemmar som är aktiva i våra aktiviteter och 

i föreningen ger många positiva effekter, det ger bland annat fler deltagare i aktiviteter (och 

därmed möjlighet att utöka aktivitetsutbudet), fler ambassadörer för Friluftsfrämjandet – en 

starkare röst både lokalt och nationellt, rekryteringsbas för ledare och förtroendevalda, och det 

stärker vår ekonomi genom deltagaravgifter, medlemsavgifter och bidrag.  

 

Vårt mål är att rekrytera 20 medlemmar under 2018. Vi vill särskilt fokusera på följande kategorier 

av medlemmar.  

 Barn 

 Ungdom 

 Familj 
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 Vuxen 

 

Totalt skall vi vara 382 medlemmar den 30/9 2018 (2017: 362) 

 

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

 Vi skall sträva efter att genomföra 1 familjedag/öppet hus/etc där vi visar upp våra 

verksamheter och har målet att rekrytera 3 nya familjer 

 Vi skall vara välkomnande för våra nya medlemmar 

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

 

Det kommer vi att göra genom att: 

 Vi kommer att kontakta och välkomna alla nya medlemmar genom att dela ut material 

eller beskriva våra olika grenverksamheter.  

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

förmedla vad ett aktivt friluftsliv medför i form av hälsa och glädje samt visa på det 

arbete som riksorganisationen utför med medlemmarnas ekonomiska stöd. 

 Vi skall vara med på 2 stycken föräldramöten med IUS/Skogsmulle i förskolan 

 Vi skall samarbeta med Friluftsfrämjandets Skogshjältarna. 

 
Kommunikation och varumärke 

Inom Friluftsfrämjandet i Kungälv vet vi hur viktigt det är med kommunikation.  

I dagsläget kommunicerar vi med stöd av Blå boken och vår grafiska manual. 

(http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-

manualen--riktlinjer-for-varumarket/) i följande kanaler: 

 friluftsfrämjandet.se - lokalavdelningens webb med information om lokalavdelningen, 

http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kungalv/ 

 friluftsfrämjandet.se – lokalavdelningens del i äventyrshanteraren, 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kungalv/ 

 

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/
http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kungalv/
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kungalv/
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 på facebook: 

 

Kungälv 

https://www.facebook.com/Friluftsfr%C3%A4mjandet-Kung%C3%A4lv-

606881862657699/  

Kode 

https://www.facebook.com/KodeFriluftsgrupp/ 

 

Kommunikation och varumärke 

Vår kommunikation i Friluftsfrämjandet i Kungälv syftar ytterst i att stödja våra målsättningar om 

att stärka ledarskapet, attrahera fler medlemmar och verka för fler aktiviteter/aktivitetstimmar, och 

för att bidra till att stärka attraktiviteten och kännedomen i varumärket Friluftsfrämjandet. Vi vet 

att det vi gör lokalt påverkar både vår position lokalt/regionalt och också för hela organisationen 

och varumärket Friluftsfrämjandet.  

 

2018 vill vi inom Friluftsfrämjandet i Kungälv arbeta aktivt för att stärka vår kommunikation.  

Konkret innebär det:  

 Publicera samtliga äventyr på äventyrshanteraren 

 20 inlägg på facebook som beskriver vår verksamhet 

 Bjuda in lokal press till minst 1 aktivitet eller nyhet 

 Söka stöd från Studiefrämjandet för annonsering i lokaltidningen vid en eventuell ”prova 

på dag”. 

 

Det kommer vi att göra genom att: 

 Vi kommer att utbilda våra ledare i hur man använder Äventyrshanteraren  

 Utveckla vår facebook kanal 

 Skriva pressmeddelanden 

 Samarbeta aktivt med studiefrämjandet 

https://www.facebook.com/Friluftsfr%C3%A4mjandet-Kung%C3%A4lv-606881862657699/
https://www.facebook.com/Friluftsfr%C3%A4mjandet-Kung%C3%A4lv-606881862657699/
https://www.facebook.com/KodeFriluftsgrupp/
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Projekt – vår utvecklingsverksamhet 
Allmänt 

Friluftsfrämjandet i Kungälv arbetar med att utveckla föreningens ekonomi och styrelsearbete det 

gör vi tillsammans med Studiefrämjandet. 

2018 kommer vi dessutom att arbeta aktivt för att utveckla samarbetet med Studiefrämjandet och 

utöka vårt samarbete med Kungälvs kommun i syftet att utveckla våra ekonomiska förutsättningar.  

 

Det kommer vi att göra genom att: 

 Föra en dialog med kommunen kring våra verksamheter. 

 Söka ekonomiskt stöd från Kommun och Studiefrämjandet  

 Bjuda in studiefrämjandet för att föreläsa om hur vi kan samarbeta. 

Ekonomi/administration – resurser och stöd 

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

Så här arbetar vi med vår ekonomiska styrning och uppföljning 

Våra stora intäktskällor är: 

• Deltagaravgifter 

• Medlemsavgifter  

• Kommunala bidrag 

• Svenska Folkspel 

 

Under 2018 kommer vi att sträva efter att öka våra intäkter. 

 

Det kommer vi att göra genom att se över våra deltagaravgifter samt se över våra möjligheter till 

bidrag.  

Vi kommer att använda vår ekonomiska kraft för att utveckla verksamheten och våra ledare. 

Dessutom kommer vi att nyttja (en mindre del av) vårt fria egna kapital/kassa för att investera i 

ledarutbildning, ledarvård samt uppstart av ny gren. 
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Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget. 

Demokrati  

Övergripande planering och möten 
Årsmöte 

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

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 under 2018. 

Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar dessa lämnas enklast till 

styrelsen via mail: 

andreas.yngvesson@friluftsframjandet.se 
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Styrelsen 

 

Befattning Namn 

Ordförande Andreas Yngvesson 

Kassör Martin Robertsson 

Styrelseledamöter  Urban Bohlén 

Kjell Åkerlund 

Annika Jacobsson 

 

 

Kontaktdetaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på: 

http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kungalv/ 

 

Andra viktiga funktioner 

 

Befattning Namn 

Grenledare: 

Kajak 

Långfärdsskridsko 

Alpin 

Barn och Ungdom 

 

Camilla Åkerlund 

Hans Stervik 

Urban Bohlén 

Andreas Yngvesson 

 

 

Vi ser fram emot ett spännande 2018 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!! 

http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kungalv/
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