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Verksamhetsberättelse för Lidköpings lokalavdelning, avseende tiden 2018-01-01- -12-31.

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning under året:
Ordförande:
Pia Björnsdotter
V.ordförande:
Markus Labecker
Kassör:
Anders Olofsson
Sekreterare:
Ulrika Svensson
Ledamöter:
Karen-Marie Kaasgaard
Kenny Olausson
Joachim Johansson
Marie Dagobert
Börje Svensson
Suppleanter:

Zandra Tigerberg
Zari Falknäs Abelsson

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st protokollförda sammanträden.

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

Valberedning
Valberedningen har bestått av Margareta Joninger-Mutale och Annelie Stålberg samt en
vakant plats. 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 ca 600 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 viss mån 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! När det gäller barnverksamheten för de
yngre åldrarna är det lite svårt att hitta ledare. Stort intresse finns dock från föräldrar att deras
barn ska få gå i Knytte och Mulle men vi har inte lyckats bereda plats till riktigt alla
intresserade pga ledarbrist. Vi jobbar hela tiden på att rekrytera ledare bland intresserade
föräldrar.
Öppna Skogsgläntan
Öppna skogsgläntan för de allra minsta barnen har under 2018 tyvärr haft ett
uppehåll då ledare saknades eftersom den vi hade gick vidare och blev
Knytteledare. Det är en mysig verksamhet för de daglediga familjerna och
under 2019 hoppas vi kunna starta upp denna verksamhet igen.

Knytte (Barn 3-5 år)
Under året har vi återigen endast haft en knyttegrupp igång. Ledare, barn och föräldrar har
träffats i Rådaskogen och lekt, skapat och fikat!

Mulle(Barn 5-7 år)
Under året har mullebarnen hållit till mestadels i Sjölundaskogen i den grupp vi haft igång.
Barnen i Mulle är ute själva tillsammans med ledarna och upptäcker skogen och vattnet och
allt som lever däri. Fortfarande är det självklart mycket lek och bus!

Strövare (Barn 7-10 år)
Under året har 3-4 grupper bedrivits. Det har bl.a. varit en hel del matlagning både på
stormkök och över eld. Barnen har strövat i skogen såklart och lärt sig använda kniven på rätt
sätt, sovit över, lärts om knopar mm. Många roliga lekar har lekts och naturen har upptäckts i
alla väder!

Lufsare (Barn 10-13 år)
Under året har verksamheten bedrivits främst i en stor grupp. Återigen åkte gruppen iväg på
Regionslägret Munkalufsen som detta år var på Härsjönäs arrangerat av Partille/Mölndal LA.
På lägret fick vi göra massa roliga aktiviteter i mixade grupper, paddla kanadensare och
vandra, bygga vårt eget vindskydd, laga mat mm.

TVM (Tre Vildmarksmål; Ungdomar 13 år och uppåt)
Under året har ungdomarna i TVM-grupperna bedrivit verksamhet i 1-3 grupper! Det har bl.a.
vandrats, cyklats, paddlats och klättrats och självklart mysts kring lägerelden!

Vuxenverksamhet
Långfärdsskridskor

Vintersäsongen 2018-2019 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! Flera av kurserna har genomförts i ett
mer utvecklat samarbete med främst Mariestads
Lokalavdelning. Vi har nu börjat hitta former och
villkor för samarbete och tror att vi inom några år har
en verksamhet som utåt ser ut att vara en gemensam verksamhet i Skaraborg med minst
fem lokalavdelningar men som alla fortsatt arbetar som självständiga sådana i bakgrunden.
Säkerhetskursen har också uppträtt under lite olika namn under säsongen, såväl
"Välkommenprogram" som "Grundkurs".
Vi inledde säsongen med en välbesökt sliparkväll för alla ledare där vi även bjöd in
kollegorna från Mariestad.
Vi hade ambitionen att genomföra grundkursen så tidigt som möjligt för att den skulle vara
klar till säsongsstart. Så redan i september körde vi första kursen, fullbokad med 20
deltagare, i samband med Sweden Outdoor Festival i Skövde. I slutet av säsongen hade vi
över 100 personer som står i kö för att gå kurs.
Flera av kurserna har genomförts med aktivt deltagande av flera ledare, såväl från Lidköping
som från Mariestad.
Under säsongen har vi breddat vårt kontaktnät och deltagit i gemensamma turer med andra
skridskoföreningar i Mellansverige, såväl formellt på föreningsnivå och som mer privata
utbyten. Värdet av dessa är svårt att överskatta. De andra föreningarna har varit dels rena
skridskoklubbar som andra föreningar i Friluftsfrämjandet.
Ingen avgift utöver medlemskap har tagits ut för de ledarledda turerna men däremot för
kurserna. Ledare och funktionärer från såväl Lidköping som Mariestad har kunna delta i ett
ganska utvecklat fortbildningsprogram, främst vad gäller åkteknik, utan kostnad. Detta
behöver vi se över till nästa säsong med någon form av krav på motprestation.
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 fått ytterligare två nyutbildade ledare och vi har
rekryterat ytterligare några ledare från andra lokalavdelningar. Dessutom har vi ytterligare
funktionärer som är behjälpliga vid våra turer och rekognosceringar.
Vi har nu tre, nästan fyra, kompletta utrustningar för långfärdsskridsko i föreningens ägo
som ligger på Sjölunda. Medlemmar som gått vår säkerhetskurs kan hyra dessa.

Kajak
Kajakverksamheten har under året arrangerat och deltagit i flera aktiviteter alltifrån prova-på,
kvällspaddling och helgturer. Föreningen inhandlade ytterligare en kajak under året och
förfogar nu över sju stycken kajaker. Beslut har dessutom tagits om att köpa en åttonde kajak.
Vi har under säsongen utökat från 6 till 8 aktiva utbildade ledare och vi hade på hösten 4
aktiva hjälpledare. Under 2019/20 är avsikten att erbjuda 4 aktiva hjälpledare att gå första
steget i ledarutbildningen och 5 ledare att gå steg 2 i ledarutbildningen, så det ser bra ut för
framtiden. Inför säsongen har det också ordnats prova-på paddling i badhuset samt en
ledarträff där kajakledarna ytterligare slipat sina kunskaper.
De arrangemang där kajakledarna deltagit vid är; Läckö kajakträff 29 juni – 1 juli där flera
ledare deltog med olika uppgifter allt ifrån arrangörsledning till hjälpledare vid kajakturer och
kurser samt Sweden Outdoor festival på Billingen den 15-16 september där prova-på paddling
anordnades.

Längdskidor
Denna säsong har vi tyvärr inte genomfört någon kurs.
Mountainbike
Några aktiviteter har genomförts i Mountainbike och verksamheten är under utveckling!

Ledarträffar
Två stycken ledarträffar har anordnats. En enkel träff hölls i samband med årsmötet i mars. I
samband med återinvigning av Sjölunda i maj gavs också möjlighet till idéutbyte, god mat
bjöds till de som kom och vår stuga hade blivit väldigt fin! En planerad ledarträff i augusti
fick tyvärr ställas in pga för få anmälda.

Uthyrningsverksamheten
Under sommarhalvåret är utrustningen flitigt använd både av våra egna grupper och till
uthyrning. Grupperna har alltid företräde men alla bokar upp utrustningen.
5-10 övernattningsnätter (med från 5-30 deltagare) på Snickartorpet har genomförts av
grupper utanför den egna lokalavdelningen (skolor, scouter, privatpersoner, andra LA). Där
tar vi en mindre övernattningsavgift av dem utanför Friluftsfrämjandet för att täcka underhåll
av toalett, vindskydd mm.
Militärtält och fjälltält har hyrts ut i viss omfattning men den största delen av uthyrningen
(även detta år) står kajaker (ca 60 uthyrningsdagar) och kanadensare (ca 15 uthyrningsdagar)
för och då är inte all användning av ledare och grupper medräknad vilket troligen är minst
dubbelt så mycket.

Samhällspåverkan
Friluftsfrämjandet har varit tillfrågat om råd och medverkan då olika projekt bedrivits i
kommunen och 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 har vi sedan 2005 arrenderat 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 som byggdes 2017.
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. Vindskydden fick en ny inoljning och det gjordes allmän städning och röjning. Toaboden
sågs också över.
Efter en hel del dialog med kommunen de senaste två åren blev arrendeavtalet uppsagt under
vintern 2018 varpå vi hade ett interimsavtal som slutade gälla 31/12. Under 2018 har vi därför
fortsatt fundera över hur verksamheten därute ska fortsätta. Hösten 2018 fick vi till slut ett
nytt arrendeavtal gällande från 1/1-2019 där vi kan nyttja och sköta vindskydd, vägen ner
samt brygga och toabod medan själva torpet styckas av. Arrendeavgiften höjs rejält och vi
kommer behöva lösa förvaring av kajaker på annat sätt.

Kommunen har kommit fram till att de vill bredda verksamheten på Snickartorpet och därmed
få in ytterligare en aktör därute som tex kan förvalta själva torpet och ev hyra ut till
kajakturister på dygnsbasis. Vi har ju inte resurser att administrera sådana affärer men de vill
att vi är kvar och bedriver vår verksamhet parallellt med en eventuell ny intressent.
Planen just nu är att bygga ett garage mellan vindskydden och torpet. Det vi nu jobbar med är
att reda ut formerna för bygglov, strandskyddsdispens mm. Kajakerna har vinterförvarats i en
lada och eventuellt blir det en container på parkeringen vid inledningen av säsongen då
förvaringen inte kommer att vara byggd.
Glädjande är att det kommer finnas tappkran med sommarvatten vid tomtgränsen framöver.
Självklart hoppas vi på att det blir ett bra samarbete med den ev intressent som vill förvalta
själva torpet och om verksamheten utökas måste samarbete ske tex kring dass, el mm. Detta
har vi haft uppe på mötena och det finns dokumenterat.
De som gått på möten har varit Pia och Joachim och sedan har vi involverat styrelsen och
kajakgruppen genom Martin för att bolla idéer och komma fram till rimliga förslag på hur vi
ska gå vidare. Det är Samhällsbyggnad på kommunen som har hand om arrendeavtal och som
varit vår kontakt.

Sjölunda
På Sjölunda har vi tillgång till en liten stuga som vi hyr av kommunen. Även det avtalet är
under omförhandling 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
Två personer har gått Långfärdsskridskoledarutbildning.
En person har gått Ledarutbildning Låglandsvandring.
Två personer har gått Ledarutbildning Mountainbike.
Två personer har gått Steg 1 i Kajakledarutbildningen.
En person har gått barnledarutbildning (Knytte/Mulle).
En ledare åkte på fortbildningshelg i Isaberg.

Regionsstämma
Regionstämman ägde rum i Vänersborg, Magnus Hägg deltog för Lidköpings LA räkning.

Årsmötet
Årsmötet ägde rum 2018-03-11 i Studiefrämjandets lokaler.

Övriga arrangemang i lokalavdelningen
•

I juni genomfördes Läckö Kajakträff där Lidköpings LA tillsammans med flera andra
lokalavdelningar deltog som ledare på turer. Det var ett mycket lyckat och uppskattat
arrangemang under ledning av Destination Läckö-Kinnekullebygden och kommer att
arrangeras även 2019.

•

I september genomfördes Sweden Outdoor i Skövde och Lidköpings LA bidrog då
med en station med kajaker där besökarna fick prova på att paddla samt att vi hade
förevisning av långfärdsskridskofilm och uppvisning av ”plurrning” och hur man tar
sig upp på isflak. Arrangemanget var väldigt välbesökt och det var full aktivitet på
båda stationerna hela tiden.

•

Spökvandring genomfördes i Råda 28 oktober. Barn och vuxna ur våra grupper
spökade i skogen där våra besökare passerade och i slutet på promenaden bjöds på
liten spökfika! Det fanns en läskigare och en lite snällare bana att välja på.

•

I november deltog Lokalavdelningen vid Löjrommens dag vid Spiken där vi visade
upp lite av vår verksamhet för intresserade. Vi fick en bra exponering och nådde
troligen en lite annan publik än de vi vanligen träffar.

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
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