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Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse för Lidköpings lokalavdelning, avseende tiden 2020-01-01- -12-31.
Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning under året:
Ordförande:
Pia Björnsdotter
V.ordförande:
Markus Labecker
Kassör:
Börje Svensson
Sekreterare:
Ulrika Svensson
Ledamöter:
Karen-Marie Kaasgaard
Bror-Inge Jälevik
Joachim Johansson
Suppleanter:

Zari Falknäs Abelsson
Margareta Joninger-Mutale
Jonas Alexandersson

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 st protokollförda sammanträden.
Revisorer
Revisorer har varit Niclas Nyberg och en vakant plats. Revisorssuppleant har varit Jimmi
Johansson.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Magnus Hägg samt två vakanta platser. I valberedningen sitter
man tre år och det sista av dessa blir man sammankallande. Genom att erfarenhet då förs över
till nytillkomna blir det lättare att lösa uppdraget.
Medlemmar
Lidköpings lokalavdelning har under året haft ca 650 betalande medlemmar.
Ledare
Under året har drygt 40 ledare/hjälpledare/funktionärer varit aktiva.

Verksamhet
I all vår verksamhet samarbetar vi med Studiefrämjandet. De flesta av våra aktiviteter
redovisas i Friluftsfrämjandets aktivitetskalender och där har vi under året redovisat 61
genomförda aktiviteter med totalt 4616 aktivitetstimmar (en hel del aktiviteter självklart
inställda eller med begränsat antal deltagare pga Covid19).

Barn och ungdomsverksamhet
Vi jobbar hela tiden på att rekrytera ledare bland intresserade föräldrar och har haft igång flera
grupper även för de yngre åldrarna.
Samtliga ledare som är med i barnverksamheten visar upp registerutdrag för styrelsen enligt
direktiv från Friluftsfrämjandet.
Öppna Skogsgläntan
Öppna skogsgläntan för de allra minsta barnen var igång under hösten 2020 med ett flertal
uppskattade träffar. Aktiviteten vänder sig i första hand till föräldralediga med småbarn.
Knytte (Barn 3-5 år)
Under året har vi haft EN stor knyttegrupp igång. Ledare, barn och föräldrar har träffats på
Sjölunda och i Råda. Man har lekt, gått på vandringar och fikat!
Mulle (Barn 5-7 år)
Under året har mullebarnen hållit till på lite olika platser bl.a Sjölunda och Råda. Barnen i
Mulle är ute själva tillsammans med ledarna om de vill men föräldrarna är självklart
välkomna att följa med. Mullebarnen upptäcker skogen och vattnet och allt som lever däri
samtidigt som man lär sig om Allemansrätten. Mullebarnen har under året jobbat med
materialet "Hitta Vilse". Fortfarande är det självklart mycket lek och bus när man går i
Skogsmulle!
Familjemulle (Barn i varierande åldrar tillsammans med föräldrar)
Familjemulle gruppen har vuxit till sig! Åldern på barnen variera mycket i denna gruppen
eftersom alla i familjen får följa med. Ibland delar gruppen upp sig på lite olika aktiviteter
men det är en chans för hela familjen att komma ut tillsammans! Under året har man åkt till
flera olika platser för att gå på vandringar och uppleva olika naturområden runt Lidköping
Strövare (Barn 7-10 år)
Under året har två grupper bedrivits. Corona restriktionerna har påverkat planeringen av
aktiviteterna mycket. Man har inte lagat mat tillsammans som man brukar. Deltagarna har tex
haft med sig egen mat att värma. Men grupperna har strövat i skogen såklart och lärt sig
använda kniven på rätt sätt, lärt sig om knopar och lärt sig att göra upp eld på olika sätt!.
Många roliga lekar har lekts och naturen har upptäckts i alla väder!
Lufsare (Barn 10-13 år)
Två-tre lufsargrupper har varit igång under året. Även i dessa grupper har Corona
restriktionerna gjort att aktiviteterna har förändrats. Man har vandrat, eldat, knopat, cyklat och
paddlat men inte genomförd några övernattningar!

TVM (Tre Vildmarksmål; Ungdomar 13 år och uppåt)
TVMarna hade några träffar under våren men har under hösten tyvärr fått ligga lågt med tanke
på Covid19. De hoppas på att fler träffar blir möjliga framöver. Det är en grupp som är igång.

Vuxenverksamhet
Långfärdsskridskor
Vintersäsongen 2020-2021 har det genomförts en grundkurs och ett antal ledarledda turer.
Säsongsstarten har präglats av restriktionerna i samband med pandemin. Teoridelen i
säkerhetskursen genomfördes via nätet och det fungerade tack vara väl förberedda ledare på
ett utmärkt sätt. Det bör övervägas även utan pandemi.
Vi har fortbildat några ledare, främst i samband med riksorganisationen event i Örebro som
genomfördes tillsammans med Svenska Skridskoförbundet. Fyra av våra ledare medverkade
varav vi behövde betala för tre.
Friluftsfrämjandet Lidköping har ett medlemskap i skridskonätet så genom att gå Grundkurs
och bli medlem i vår förening får man också tillgång till detta nät där det läggs ut israpporter
mm. Lokalavdelningen har fått ytterligare en nyutbildad ledare, Sammy Tanhua.
Vi har tre, nästan fyra, kompletta utrustningar för långfärdsskridsko i föreningens ägo som
ligger på Sjölunda. Medlemmar som gått vår grundkurs kan hyra dessa.
Kajak
Kajakverksamheten har under året omfattat ett flertal aktiviteter. På grund av den pågående
pandemin avstod vi prova-på turer under vårsäsongen, men kunde genomföra tre prova-på
turer under hösten som samtliga utgick från Snickartorpet. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd
och kajakledarens eget val avgjordes i vilken omfattning och typ av kajakaktivitet respektive
ledare höll i. Totalt hölls åtta kvällspaddlingar varav flera med tema, till exempel fågel- och
fototema. En längre tur med övernattning på Lurö samt en teknikkurs med övernattning vid
Snickartorpet hölls under våren och på hösten genomfördes två längre turer som utgick från
Läckö respektive Spiken.
Föreningen har sju kajaker för uthyrning och beslut har sedan tidigare tagits om att inhandla
ytterligare en. Föreningen har under året haft tio aktiva kajakledare och två hjälpledare. Båda
hjälpledarna har anmält sig och kommer att genomföra steg-ett utbildning under 2021.
Dessutom har två ledare påbörjat steg-två utbildningar som blivit framskjutna och beräknas
bli klara under våren 2021. Under 2021 kommer dessutom två nyrekryterade ledare gå steg-ett
utbildning, en ledare gå steg-två utbildning samt är en av ledarna anmäld till utbildning som
paddelpassexaminator.
Arbete med säkerhetsfrågor och riskhantering pågår kontinuerligt i kajakledargruppen. Ett
övningstillfälle hölls vid Svalnäs där tillfälle gavs att träna paddling i höga vågor samt
kamraträddning. Under året har kajakutrustningen vid Snickartorpet uppgraderats med tre
ställbara paddlar, säkerhetslinor för paddlar samt en flottör.
Läckö kajakträff blev tyvärr inställd detta år men lokalavdelningen var till stor del med i
planeringen av den och hoppas på repris under 2021 istället!

Vandring
Under 2020 har Lidköpings lokalavdelning erbjudit nio vandringstillfällen i närområdet.
Liksom allt annat, med anpassning efter restriktioner pga covid-19.
Vandringsåret inleddes med vintervandring på Hindens Rev. Andra ställen som besökts är till
exempel Källstorp, Söne mad, Kinnekulle och Resville. Vandringarna har mest lockat
deltagare från vår egen lokalavdelning, men vi har även haft deltagare både öst och väst ifrån.
Decembervandring i Råda även i år, avslutades med fika i brasans sken.
Från i höstas så planeras vandringarna till andra lördagen varje månad.
Längdskidor
Denna säsong har vi tyvärr inte genomfört någon kurs. Råda konstsnöspår är nu i bruk och vi
hoppas på att kunna anordna en kurs kommande säsong.
Mountainbike
Mtb verksamheten 2020 blev inte riktigt som planerat.
Pga. coronan så började säsongen inte förrän på sensommaren.
Vi hade en aktivitet i Råda som var mycket uppskattad, då övade vi teknik på Lvsk:s
övningsområde. En aktivitet genomfördes också ute på Kålland.
Vi hoppas på en bättre säsong 2021.
Uthyrningsverksamheten
Under sommarhalvåret är utrustningen flitigt använd både av våra egna grupper och till
uthyrning. Grupperna har alltid företräde men alla bokar upp utrustningen.
Ca 5 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 90 uthyrningsdagar) och kanadensare (ca 70 uthyrningsdagar)
för och då är inte all användning av ledare och grupper medräknad.
Samhällspåverkan
Friluftsfrämjandet har varit tillfrågat om råd och medverkan då olika projekt bedrivits i
kommunen. Vi försöker delta i den omfattning vi mäktar med och bevakar de intressen vi har
i att bevara naturen fri att nyttja både i vår verksamhet och för allmänheten.
Marknadsföring
Lokalavdelningen aviserar sina aktiviteter dels på hemsidan och dels genom mail direkt till
medlemmar som markerat intresse för aktivitetstypen i medlemsregistret. Mycket
dokumentation med bild och text görs på Facebook och ofta görs det även reklam för
aktiviteterna där.

Snickartorpet
Snickartorpet har vi sedan 2005 arrenderat av 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 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!
Vi har ett arrendeavtal där vi får nyttja och sköta området exklusive torpet. Tomtmarken
närmast är inte vår men vi har fortsatt sköta gräsklippningen och får använda gräsytan vid
våra samlingar med kajaker bla. Vi har tillgång till färskvatten och el.
1 maj genomfördes traditionsenligt en arbetsdag då ett gäng medlemmar samlades och
städade och fixade i området. Dasset har fått nytt tak och åter målats. Solcellslampa och
avfuktare installerades i containern. Vi har fortsatt förvara kajakerna i container vilket har
fungerat bra. Under året togs beslut att ersätta denna container med en egen som vi köper in.
Vi får hjälp av Götene grävtjänst att byta ut den på plats.
Sjölunda
På Sjölunda har vi tillgång till en liten stuga som vi hyr av kommunen. Stugan i Sjölunda är
väldigt viktig för oss då den ligger lättillgänglig för de flesta så att vi kan ha en stadsnära
förrådsplats och samlingsplats.
Kurser
- 4 personer har gått skridskoledarutbildning
- 3 ledare har gått VHF-utbildning för kajakverksamheten
- 2 ledare deltog i fortbildning Utblick digitalt
- 5 personer ledarutbildning kanadensare
- 1 person har gått barnledarutbildning inriktning vildmarksäventyr
- 1 person har gått barnledarutbildning inriktning Skogsmulle och skogens värld
Årsmöte, Regionstämma och Årsstämma
Årsmötet ägde rum 2020-03-15 i Studiefrämjandets lokaler. Regionstämman var i år digital
liksom Årsstämman, en styrelseledamot deltog för Lidköpings LA räkning.
Övriga arrangemang i lokalavdelningen
De större arrangemangen ställdes i år in pga smittoläget men vi hoppas återkomma nästa år
kring kajakträff, spökvandring, pride mm

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 ut både
Lidköpingsbor och andra i naturen.
Lidköping den 14 mars 2021
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