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Friluftsfrämjandet riks
Friluftsfrämjandets mission – ändamål
Med tanke och tro på att människan mår bra av att vistas i naturen växte Friluftsfrämjandet
fram och är idag Sveriges största friluftsorganisation. Hjärtefrågorna är att värna om att få fler
att njuta av friluftslivet på ett hållbart sätt. Vi jobbar på bred front för att ge friluftslivet goda
förutsättningar, nu och i framtiden.
Lidköpings lokalavdelning arbetar mot dessa ändamål genom att:






Erbjuda ledarledda friluftsaktiviteter för medlemmar i föreningen
Erbjuda möjlighet till ”prova på” verksamhet för att locka fler medlemmar
Aktivt verka för att hävda allemansrätten samt värna om friluftsmiljön
Erbjuda en friluftsanläggning som är tillgänglig för allmänheten
Uppmuntra och värna om ett rörligt friluftsliv för både barn och vuxna

Lidköpings lokalavdelning 2019
Verksamhetsbeskrivning


Öppna Skogsgläntan är en aktivitet för föräldralediga eller annan vuxen som är
hemma dagtid med små barn. Man sjunger, leker och kommer ut i alla väder.
Vi söker nya ledare till verksamheten.



I Skogsknyttarna vill vi att barn i åldern 3-4 år får friluftsvana och lär sig att vistas i
naturen tillsammans med föräldrar eller annan närstående vuxen.



Skogsmulleskolan vänder sig till barn i åldern 5-6 år. Vi ska ha roligt i naturen, vara
aktsamma om det som lever och få vana att vistas i naturen.



Skogsströvarna vänder sig till barn i åldern 7-9 år, de vill gå på upptäcktsfärd och
uppleva äventyret tillsamman med kompisar. De får lära sig om Allemansrätten och
sammanhang i naturen.



Frilufsarna är Friluftsfrämjandets verksamhet för 10-13 åringar. Vi vill att barnen ska
lära sig att trivas i naturen och kunna vara varm, torr och mätt och efterhand kunna
laga sin egen mat samt hitta rätt i naturen.



TVM: Tre Vildmarks Mål: Skogen - Vattnet – Fjället TVM är till för friluftsintresserade ungdomar från 13 år. Vi vill skapa naturmedvetna friluftsmänniskor med
friluftsliv som sin livsstil. TVM är en demokratisk fungerande gruppverksamhet där
deltagarna tillsammans styr sin verksamhet



Kajakverksamhet vänder sig till vuxna från nybörjare till erfarna.



Långfärdsskridskor vänder sig till vuxna från nybörjare till erfarna.



Mountainbike vänder sig till vuxna från nybörjare till erfarna.



Verksamhetsutveckling
Övergripande mål
Bibehålla och utveckla befintliga verksamheter.
Delmål








Erbjuda alla intresserade plats i lokalavdelningens verksamhet
Bibehålla och rekrytera ledare/hjälpledare till lokalavdelningens verksamheter
Fortsätta att utveckla barn och ungdomsverksamheterna
Fortsätta utveckla och utöka den nystartade Mountainbikeverksamheten
Starta upp ledarledd låglandsvandring
Bevaka våra intressen angående Snickartorpet
Bevaka våra intressen angående vår lokal i Sjölunda

Åtgärder
Erbjuda alla intresserade plats i lokalavdelningens verksamhet.


Utöka grupperna med fler deltagare där det går.



Ha en person som är ansvarig för kön till grupperna för att ha en övergripande bild
över behovet av platser och ledare.



Rekrytera och utbilda fler ledare fortlöpande efter behov.

Bibehålla och rekrytera ledare/hjälpledare till lokalavdelningens verksamheter.


Satsa på ledare och funktionärer genom att erbjuda utbildning.



Fånga upp alla som visar intresse för att bli ledare/funktionär genom att söka i
grupperna bland tex. deltagare, föräldrar, mor/far föräldrar och vuxendeltagare.



Ta vara på de resurser som finns inom tex TVM som framtida ledare



Tillhandahålla tydligt ledarinformationsmaterial på webben



Erbjuda profilkläder till alla ledare till reducerat pris.



Erbjuda alla nya ledare en lokal ledarutbildning syftande till att ge samtliga ledare en
gemensam grund att stå på i sin ledarroll, ge en utökad insikt i föreningen arbete samt
underlätta administrationen för respektive gruppledare. Vid behov repetera även för
erfarna ledare



Arrangera två ledarträffar under året varav minst den ena innehåller chans till
fortbildning.



För att visa uppskattning organisera en träff där ledare med familjer träffas under
trevliga former för att umgås och utbyta erfarenheter.

Fortsätta att utveckla barn och ungdomsverksamheterna.


Erbjuda ledare fortbildning.



Hålla oss uppdaterade på nyheter, utflyktsmål, läger mm.



Två gånger per år, ev. i samband med årsmöte, tillhandahålla ledarträffar med ex.
externa föreläsare, temadagar mm.

Fortsätta utveckla och utöka den nystartade Mountainbikeverksamheten


Utveckla denna nystartade aktivitet bl.a i samarbete med omkringliggande
lokalavdelningar.



Erbjuda intresserade ledarutbildning.

Starta upp ledarledd låglandsvandring


Nyutbildad ledare ska försöka starta upp verksamheten. Ev. i samverkan med
angränsande lokalavdelning.

Bevaka våra intressen angående Snickartorpet


Nytt tioårigt markarrende gällande från 1/1 2019 är upprättat och påskrivet. Arrendet
ger tillgång till el och sommarvatten men är exklusive torpbyggnaden med närmast
angränsande mark. Vi har dock tillsvidare tillgång till befintlig gräsyta.



Arrangera tillfällig kajakförvarinng och så snart möjligt bygga nytt kajakförråd.
Bygglov och strandskyddsansökan skall sökas under 2019.



Köpa ytterligare en utlåningskajak eller surfski.
Marken vid Snickartorpet är en viktigt tillgång både för barnverksamheterna med
möjlighet till övernattning/läger i våra vindskydd men framför allt för vår
kajakverksamhet. Att vi har tillgång till denna plats är också den enskilt största
förutsättningen för att kunna fullfölja vårt uppdrag med att erbjuda skolor och
allmänhet att komma ut i naturen på ett enkelt och bra sätt.

Bevaka våra intressen angående vår lokal i Sjölunda


Nytt tills vidare hyreskontrakt för lokal från 1/1 2019 är upprättat och påskrivet.
Sjölunda är viktigt för oss eftersom vi har en lokal nära stan till förvaring av vårt material
samt en samlingspunkt både för styrelsen och våra verksamheter.

Positionering
Övergripande mål
Lidköpings lokalavdelning ska vara synlig så att alla som är intresserade av friluftsliv lätt ska
hitta och få kontakt med oss.
Åtgärder






Skicka in artiklar i lokalpressen samt synas i kommunens Evenemangskalender med
våra allmänna arrangemang.
Utveckla vår hemsida: www.friluftsframjandet.se/lidkoping
Utveckla vår Facebooksida: www.facebook.com/FriluftsframjandetLidkoping/
Inbjuda till att provapå i grupperna innan man blir medlem
Marknadsföra/visa upp ffLidköping på Sweden Outdoor, Läckö Kajakträff,
Skärgårdsfest, Spikendagar eller liknade arrangemang.

Hemsidan är vår officiella och huvudsakliga informations- och marknadsföringskanal till
medlemmar och allmänhet. Facebooksidan är ett komplement med ökande betydelse i
framförallt marknadsföringssyfte.

Finansiering och ekonomi
Övergripande mål
Ekonomin ska vara i god balans

Delmål


De ekonomiska medlen och kapitalet ska omsättas i verksamheten.

Åtgärder




De bidrag vi får från Lidköpings kommun, Studiefrämjandet och ev. fonder används
till verksamhetsutveckling genom både ledarutveckling, aktiviteter samt inköp av nytt
materiel.
Se till att alla aktiviteter/timmar redovisas till Friluftsfrämjandet riks samt
Studiefrämjandet för att få rätt ersättning

Organisation
Styrelsen
Styrelsens uppgift är att leda, samordna, stödja och skapa förutsättningar för en bra och bred
verksamhet inom lokalavdelningen. Det är också styrelsen som har till uppgift att disponera
de resurser som finns tillgängliga. Styrelsen prioriterar de verksamhetsområden som behöver
utvecklas och stöttas.
Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar.
Samtliga suppleanter deltar vid mötena oavsett om ordinarie ledamöter är på plats eller ej.

Ledare och hjälpledare
Det är föreningens ledare som ger förutsättningen för vilka friluftsaktiviteter föreningen kan
erbjuda. Ledarna verkar enligt våra tre värdeord; lust, tillgänglighet och kunskap. Ledaren är
den som är huvudansvarig för gruppen och har genomgått ledarutbildningen. Hjälpledare får
inte vara huvudansvarig för en grupp men deltar i övrigt på samma sätt som ledaren. I
ledarinformationsmaterialet på hemsidan står mer om detta. Målet med hjälpledarna är att de
efter en eller några terminer erbjuds ledarutbildning och därefter kan ansvara för en egen
grupp.

Funktionärer
Hjälper till med olika arbetsuppgifter i samband med arrangemang och liknande samt verkar
enligt våra tre värdeord. Även styrelseledamöter räknas som funktionärer. Det är de ideella
insatserna som är motorn och drivkraften för att verksamheten skall fungera.

Utbildning
Utbildning av ledare och funktionärer genomförs enligt Friluftsfrämjandet riks och Region
Västs utbildningsplaner (inklusive web-utbildning). Vi vill att alla ledare i vår verksamhet tar
del av Friluftsfrämjandets ledarutbildningar och fortbildningar, samt lokalavdelningens egen
lokala ledarutbildning. På ledarträffar som genomförs två gånger per år ges möjlighet till
ledarutveckling genom idéutbyte samt egna workshops eller utbildningar kring aktuella
ämnen.

Styrelsen

