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Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för Lidköpings lokalavdelning, avseende tiden 2017-01-01- -12-31.

Styrelsen

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:
Ordförande: Pia Björnsdotter 
V.ordförande: Vakant
Kassör:  Anders Olofsson
Sekreterare:  Anna-Lena Berggren Drotz
Ledamöter: Karen-Marie Kaasgaard

Markus Labecker
Ulrika Svensson
Kenny Olausson
Joachim Johansson

Suppleanter: Sara Sundström
Anna Wallén

Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 st protokollförda sammanträden. Ett av dem 
genomfördes på klipporna vid en kvällspaddling i vår vackra skärgård.

Revisorer

Revisorer har varit Niclas Nyberg samt Peter Sonnbjer. Revisorssuppleant har varit Jimmi 
Johansson.

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mikael Benjaminsson, Margareta Joninger-Mutale och Annelie 
Stålberg. I valberedningen sitter man tre år och det sista av dessa blir man då sammankallande. 
Genom att erfarenhet då förs ner till nytillkomna blir det lättare att lösa uppdraget.



Medlemmar

Lidköpings lokalavdelning har under året haft drygt 500 betalande medlemmar.

Ledare

Under året har ca 45 ledare/hjälpledare/funktionärer varit aktiva.

Verksamhet

Barn och ungdomsverksamhet

Verksamheten för de något större barnen (Strövare/Lufsare och i år även TVM) har de senaste åren 
växt eftersom vi där har haft ett stort gäng med aktiva ledare som fortsatt ta med barnen uppåt i 
grupperna vilket är väldigt roligt! Liksom föregående år har det svåra när det gäller 
barnverksamheten varit att hitta ledare för de yngre åldrarna. Intresse finns att gå i Knytte och 
Mulle men då föräldrarna inte gärna vill ställa upp som ledare har tyvärr den verksamheten avtagit 
något de senaste åren och vi har inte lyckats bereda plats till riktigt alla intresserade. Vi hoppas på 
en återväxt i och med intresserade familjer i Öppna Skogsgläntan där kanske några föräldrar 
efterhand utbildar sig och startar Knyttegrupp! 

Öppna Skogsgläntan

Öppna skogsgläntan för de allra minsta barnen har fortsatt sin verksamhet under 2017 både under 
våren och hösten. Det är en mysig verksamhet för de daglediga familjerna. Det är en ensam ledare 
som vi hoppas ska få en-två efterföljare under 2018 så att verksamheten kan fortsätta när denne 
ledare förhoppningsvis istället blir Knytteledare.

 



Knytte (Barn 3-5 år)

Under året har 1 grupp bedrivits i Rådaskogen. Tillsammans med föräldrarna och ledarna har 
barnen gått på äventyr i skogen, lekt, skapat och fikat!

 

Mulle(Barn 5-7 år)

Under året har 1 grupp bedrivits i Sjölundaskogen. Barnen har, tillsammans med sina ledare, fått 
upptäcka skogen där de lekt och lärt med alla sinnen!

                   



Strövare (Barn 7-10 år)

Under året har 3-4 grupper bedrivits. Det har lärts om knopar, eld, Hitta Vilse, kniv mm. Många 
roliga lekar har lekts och naturen har upptäckts i alla väder!

  

 



Lufsare (Barn 10-13 år)

Under året har 3-4 grupper bedrivits. 1 av grupperna åkte iväg på Regionslägret Munkalufsen i 
Kroppefjäll – jätteroligt! Massor av aktiviteter av olika slag har också bedrivits på hemmaplan samt 
närområdet med grupperna.

       

      



TVM (Tre Vildmarksmål; Ungdomar 13 år och uppåt)

Under året har ungdomarna i TVM-grupperna bedrivit verksamhet i 2-3 grupper! Det har bl.a. 
vandrats, cyklats, paddlats och klättrats och självklart mysts kring lägerelden!

               



Vuxenverksamhet

Långfärdsskridskor

Vintersäsongen 2017-2018 har det genomförts tre nybörjarkurser/säkerhetskurser och ett antal 
ledarledda turer. Det har också bjudits in till teknikträning på bandybanan samt en kurs i att lära 
känna isar! Samarbete har skett med både Falköpings och Mariestads Lokalavdelningar både med 
säkerhetskurserna och med turer samt rekognosering av isar. 

För att delta i kurs och turer har det fortsatt varit okej att vara medlem i vilken lokalavdelning som 
helst. Ingen avgift utöver medlemskap har tagits ut för de ledarledda turerna men däremot för 
kurserna.

Friluftsfrämjandet Lidköping har ett medlemskap i skridskonätet så genom att gå säkerhetskurs och 
bli medlem i vår förening får man också tillgång till detta nät där det läggs ut israpporter mm. 
Lokalavdelningen har 6 st utbildade ledare (3 steg 3 och 3 st steg 1). Dessutom har vi ca fyra 
funktionärer som är behjälpliga vid våra turer och rekognoceringar.

   



Kajak

Kajakverksamheten fortsätter utöka sin verksamhet med mycket aktiviteter alltifrån prova-på, 
kvällspaddling och helgturer. Föreningen förfogar över 6 stycken kajaker. Kajak-verksamheten 
genererar alltid en del nya medlemmar eftersom kajakerna enbart hyrs ut till medlemmar. 
Föreningen har 6 utbildade, aktiva kajakledare och 2-3 hjälpledare, så vi har ett stabilt läge och 
känslan är att det inte verkar omöjligt att hitta nya aspiranter för framtiden. 

Inför säsongen har det också ordnats prova-på i badhuset samt ledarträff där kajakledarna ytterligare
slipat sina kunskaper!   Kajakledargänget har också varit mycket engagerade i bygget av ny brygga 
vid Snickartorpet, se nedan.
 

 

 

Längdskidor

Denna säsong har den dåliga snötillgången gjort att ingen kurs har genomförts.



Mountainbike

En ledare har gått Mountainbike-ledarutbildning och börjat starta upp den verksamheten i 
föreningen under hösten!

Ledarträffar

Två stycken ledarträffar har anordnats. En enkel träff hölls i samband med årsmötet i mars. I augusti
hade vi uppstart med ledarträff vid Sjölunda. Vi gick igenom säkerhetsarbetet i grupperna och 
handlingsplaner för detta och lagade god mat tillsammans. Möjlighet gavs sedan för idéutbyte och 
planering av den egna gruppens verksamhet.

inte all användning av ledare och grupper medräknad vilket troligen är ungefär dubbelt så mycket.

Samhällspåverkan

Friluftsfrämjandet har varit tillfrågat om råd och medverkan då olika projekt bedrivits i kommunen 
och länet tex nya området kring Ängsbäcken, Läckö-Kinnekullebygdens olika projekt mm. Vi 
försöker delta i den omfattning vi mäktar med och bevakar de intressen vi har i att bevara naturen 
fri för våra grupper att utnyttja. 

Snickartorpet 

Snickartorpet arrenderar vi från kommunen och området har varit och är föremål för flera olika 
gruppers intresse och där försöker vi göra det bästa för alla inblandade parter. Vi håller området 
tillgängligt för allmänheten genom röjning av sly, klippning av gräsmatta och förbättringar av 
marken så att den håller för den stora användning som är. Stora förbättringar i tillgängligheten har 
skett i och med den nya bryggan, se nedan. 

Våra egna grupper nyttjar naturligtvis kanadensare, kajaker och området med 
övernattningsmöjligheter i vindskydd och tält men även många andra lånar vindskydd och 
kanadensare av oss tex skolor i kommunen och grupper från andra lokalavdelningar. Dessutom hyr 
vi till låga priser ut utrustning så att alla, inte enbart medlemmar, kan komma ut i naturen och njuta 
av den!

1 maj genomfördes traditionsenligt en arbetsdag då lite fler än vanligt samlas för att jobba där ute. 
Detta år genomfördes bl.a. ommålning av vindskydden och det kördes ut lass med grus på vägen ner
samt mellan vindskydden.

Vi har byggt ny, fin brygga vid Snickartorpet. Arbetet finansierades av ett LONA-projekt men ett 
fantastiskt jobb både i projektering och genomförande har gjorts av våra medlemmar! TACK!



Tyvärr har vi under året fått lägga en hel del tid och energi på att få klarhet i hur vårt fortsatta 
engagemang på Snickartorpet ska fortsätta då kommunen har en vilja att säga upp arrendet. Det har 
varit många turer och vår ambition är självklart att det görs en omskrivning av arrendeavtalet så att 
det blir tydligare då vi haft lite olika syn på hur underhållet av torpet ska skötas. Föreningen 
lämnade i mars 2017 in en skrivelse om torpets skick och har under de gångna åren haft förslag om 
hur man skulle kunna göra för att rusta upp torpet. Nu under hösten 2017 ville då kommunen säga 
upp arrendet men föreningen vill veta vad planen är innan vi skriver på något sådant. Dock visade 
det sig att arrendet är uppsagt i och med att de överlämnat uppsägningen så det avtalet slutar gälla 
2018-05-31. Vi Friluftsfrämjandet anser att vi skött torpet utifrån det skick som var när vi tillträdde.
Torpet var redan då väldigt nedgånget eller i behov av renovering... Dock anser kommunen att vi 
misskött underhållet. Vi kommer få ett interimistiskt markupplåtelseavtal tills ett nytt arrendeavtal 
har tagits fram, det finns lite olika alternativ till lösning. Tills vidare fortsätter vi att sköta och nyttja
Snickartorpet och hålla det tillgängligt för allas intressen. Området är ju en förutsättning för 
framförallt vår kajakverksamhet men även mycket av den verksamhet som våra övriga grupper samt
allmänheten, skolor mm bedriver.

Sjölunda

På Sjölunda har vi tillgång till en liten stuga som vi hyr av kommunen. Även här är det omskrivning
av avtalet på gång så att det blir tydligare vem som ska sköta det yttre underhållet. Stugan i 
Sjölunda är väldigt viktig för oss då den ligger lättillgänglig för alla så att vi kan ha en stadsnära 
förrådsplats och samlingsplats.

Kurser

Tre personer har gått Långfärdsskridskoledarutbildning. (1 person ur lokalavdelningen har också 
gått Kursledarutbildning Långfärdsskridsko vilket bekostas av regionen.)

En person har validerats till kajakledare.

En person har gått Steg 2 i Kajakledarutbildningen.



En person har gått Mountainbike-ledarutbildning.

Tre personer har gått barnledarutbildning (Strövare/Lufsare).  

Två ledare åkte på kanadensarutbildning i Härsjönäs.

Regionsstämma 

Regionstämman ägde rum i Karlstad, tyvärr kunde ingen från lokalavdelningen delta. Magnus Hägg
åkte på Riksårsstämman i Stockholm för Lidköpings LA räkning.

Årsmötet

Årsmötet ägde rum 2017-03-12 i Studiefrämjandets lokaler.

Övriga arrangemang i lokalavdelningen

Då vi haft svårt under året att få hjälp med olika arrangemang utanför grupperna har vi under året 
haft något färre sådana än vanligt. De ledare vi har i våra grupper har fullt upp med sina egna 
grupper och styrelsen har inte mäktat med att själva driva för många andra arrangemang. 

 Under våren genomfördes ett par träffar arrangerade av Studiefrämjandet vid Östbyskolan 
där vi deltog och visade upp vår verksamhet samt bjöd på krabbelurer. Det var uppskattat 
och den andra träffen genomfördes av en TVM-grupp.

 En av våra kajakledare genomförde ett arrangemang där han föreläste om kajak-paddling i 
Alaska.

 Spökvandring genomfördes i Råda 29 oktober. Barn och vuxna ur våra grupper spökade i 
skogen där våra besökare passerade och i slutet på promenaden bjöds på liten spökfika!



Styrelsens tack

Styrelsen ber härmed att få framföra sitt varma tack till alla medlemmar och ledare som hjälpt till 
att bedriva verksamheten samt till de myndigheter och andra som bidragit med ekonomisk hjälp. 
Vår förhoppning är att alla även i fortsättningen aktivt vill hjälpa till att locka ungdomar och vuxna 
ut i naturen.

Lidköping den 11 mars 2018

Pia Björnsdotter Karen-Marie Kaasgaard 

Markus Labecker Ulrika Svensson

Anders Olofsson Anna-Lena Berggren Drotz

Joachim Johansson Kenny Olausson

Sara Sundström Anna Wallén 
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