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VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Verksamhetsplanen utgör basen för verksamheten i Friluftsfrämjandet i Lidköping, och
beskriver våra syften med verksamhet, mål och aktiviteter för 2020, samt leder mot
Friluftsfrämjandets vision i enlighet med strategi och mål 2022.
I tillägg till verksamhetsplanen finns en budget som beskriver vilka ekonomiska resurser som
finns, hur dessa prioriteras/används och vilka ramar vi satt för vår ekonomi.
Dokumenterad uppföljning av verksamhetsplan och budget bör utföras minst två gånger under
verksamhetsåret.
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FRILUFTSFRÄMJANDETS BIDRAG TILL ETT BÄTTRE SVERIGE
–

Vi utgår från några av vår tids största samhällsutmaningar.

–

Vi möter genom vår ideella kraft som finns i hela Sverige.

–

Vi inspirerar, leder och stöttar varandra mot ett hållbart friluftsliv för alla

–

Verksamheten bedrivs främst i våra lokalavdelningar.

–

Vi verkar mot gemensamma mål (fler ledare, fler aktiviteter, fler medlemmar) vilket
leder till folkhälsa och livsglädje.

Det är så Friluftsfrämjandet bidrar till ett bättre Sverige.
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FRILUFTSFRÄMJANDETS NATIONELLA STRATEGI 2022

Friluftsfrämjandet strävar efter att bidra till folkhälsa och livsglädje för alla 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 välkomnar också det spontana friluftslivet och vill vara
en källa för inspiration, nätverk, kunskap och möjligheter för friluftsliv i alla former.
Vid Riksstämman 2018 beslutades ett nytt Strategidokument (Strategi 2022:
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf)
Denna strategi kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål: http://www.globalamalen.se och till de
friluftspolitiska målen: http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen och sammanfattas så
här:
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FRILUFTSFRÄMJANDETS NATIONELLA MÅL 2022
ANTAL LEDARE

7

ANTAL AKTIVITETSTIMMAR

Fler ledare kan leda fler
deltagare och fler aktiviteter

Fler aktivitetstimmar leder till
folkhälsa

11 000 ledarkompetenser

12,5 miljoner
aktivitetstimmar
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ANTAL MEDLEMMAR

Fler medlemmar leder till
folkhälsa och livsglädje,
samt ger oss en starkare
röst
125 000 medlemmar
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FRILUFTSFRÄMJANDETS VERKSAMHETSFOKUS 2020
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Våra verksamhetsfokus är områden som vi ser att vi behöver lägga extra kraft på under
verksamhetsåret. När hela Friluftsfrämjandet fokuserar på samma fokusområden skapar vi
tillsammans en större kraft för förbättring, en större kraft för att nå fler som kan få uppleva
friluftslivet positiva effekter. Våra verksamhetsfokus för 2020:
•
•
•
•

Fokusera på att öka och förenkla användandet av Aktivitetshanteraren genom hela
organisationen
Stärka förutsättningarna för våra Ledare och vår ledartillväxt, genom Friluftsakademin,
kursledare, ledarrekrytering, ledarvård, projekt mm
Utveckla vårt arbete med Tillgänglig friluftsmiljö, genom att öka kunskap och
kommunikation kring Allemansrätten
Genomlysa våra Verksamhetsgrenar, med fokus på efterfrågade aktiviteter och
tillgänglighet

För oss i Lidköpings Lokalavdelning innebär det för 2020:


Hjälpa fler ledare till att praktiskt använda Aktivitetshanteraren



Främja nyutbildning och vidareutbildning av ledare samt ledarvård



Aktivt bevaka våra tillgängliga friluftsmiljöer i Lidköping med omgivning genom bl.a.
medverkan i kommunens projekt samt samverkan med Destination Läckö Kinnekulle.



Bevaka våra intressen vid vårt förråd i Sjölunda samt miljö och verksamhet kring
Snickartorpet, Rackeby



Förmedla kunskap om allemansrätten
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VARUMÄRKET FRILUFTSFRÄMJANDET
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Vårt varumärke handlar om hur vi uppfattas. Det är den samlade bilden av Friluftsfrämjandet
och ett arbete som vi alla är med och bidrar till genom hur vi ser ut, hur vi bemöter varandra
och den känsla som vi lämnar kvar efter det att någon varit i kontakt med oss. Ett känt och
uppskattat varumärke gör att vi enklare kan arbeta för vårt ändamål.
Friluftsfrämjandets varumärkesarbete baseras på vår varumärkesplattform – Blå boken och
den grafiska profilen: http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg-materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/
… och på vårt ledarskap och våra värderingar.: https://www.friluftsframjandet.se/minasidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/styrdokument/

Lidköpings Lokalavdelnings arbete med varumärket 2020:


Prata om Värdeord, Uppförandekod, Alkoholpolicy och Mångfald



Prata om trygg och säker upplevelse kopplat till säkerhetsplan



Fullfölja process för utdrag ur belastningsregistret



Bilden av Friluftsfrämjandet i Lidköping bärs upp av våra aktiviteter och av oss som
skapar dem och deltar, samt kommunikation i ett antal kanaler:
o

friluftsfrämjandet.se – lokalavdelningens sida och del i äventyrshanteraren

o

https://www.facebook.com/FriluftsframjandetLidkoping/

o

Paddla kajak i Skaraborg, Långfärdsskridsko i Skaraborg, MTB Skaraborg

o

Ledarna kommunicerar också i facebook- och messengergrupper
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ETT HÅLLBART FRILUFTSFRÄMJANDET

Att vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle är en självklarhet för Friluftsfrämjandet. Vi
strävar efter att vara en hållbar organisation. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är
en förutsättning för att verka för vårt ändamål.
Våra viktigaste hållbarhetsfrågor är de frågor där vi genom vår verksamhet kan maximera vår
positiva påverkan eller minimera vår negativa inverkan. Vår utgångspunkt grundar sig på FN:s
globala hållbarhetsmål.
Friluftsfrämjandets hållbarhetsplattform beskrivs i sin helhet i Strategi 2022:
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf
För att kunna följa hur vi bidrar mot ett mer hållbart samhälle så har vi delat upp våra
viktigaste hållbarhetsfrågor i fyra långsiktiga fokusområden som är ett förtydligande och en
fortsättning på det hållbarhetsarbete som Friluftsfrämjandet arbetat med under lång tid. Våra
långsiktiga fokusområden:
•
•
•
•

Att
Att
Att
Att

göra friluftslivet tillgängligt för alla
säkerställa en tillgänglig friluftsmiljö i hela Sverige
minska inverkan på ekosystem och klimat och bidra till den biologiska mångfalden
främja demokrati och samarbete

För oss i Lidköpings Lokalavdelning innebär det 2020:


Delta i mångfaldsarbete i kommunen såsom pride och för integration



Bevaka allmänhetens tillträde till miljöerna kring främst Snickartorpet och Sjölunda
men även Lidköpings utemiljöer i allmänhet.



Verka för skräpsamlande mm i anslutning till våra aktiviteter



Fortsätta diskussion om resor till och från aktiviteter



Verka för samarbete med andra lokalavdelningar, intressemässigt närliggande
föreningar och aktörer samt offentliga instanser såsom kommuner



I vår verksamhet samarbetar vi med Studiefrämjandet
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VERKSAMHET I LIDKÖPINGS LOKALAVDELNING
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VERKSAMHET OCH AKTIVITETER 2020

I Lidköpings lokalavdelning verkar vi för att:
•
•
•
•
•

14

Erbjuda ledarledda friluftsaktiviteter för medlemmar i föreningen
Erbjuda möjlighet till utbildning eller prova på för att locka fler medlemmar
Aktivt verka för att hävda allemansrätten samt värna om friluftsmiljön
Erbjuda friluftsanläggningar/platser som är tillgängliga för allmänheten
Uppmuntra och värna om ett rörligt friluftsliv för både barn och vuxna

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHET OCH AKTIVITETER









Bibehålla och utveckla befintliga verksamheter
Genomföra minst 65 aktiviteter under 2020 (2019: 57 st i aktivitetshanteraren)
Genomföra minst 6500 aktivitetstimmar 2020 (2019: 6122 tim i aktivitetshanteraren)
Ha alla aktiviteter för medlemmar i Aktivitetshanteraren
Statistikrapportera provapåaktiviteter och provapådeltagare i Aktivitetshanteraren
Utveckla Äventyrscykling (MTB) i samarbete med närliggande lokalavdelningar
Etablera Låglandsvandring inklusive provapåerbjudanden
Etablera längdskidåkning med focus på nybörjarkurser i konstsnöspår

För att lyckas uppnå dessa mål behöver vi kommunicera våra aktiviteter:
 Samtliga aktiviteter finns i aktivitetshanteraren
 Våra aktiviteter läggs upp på tillämpliga facebooksidor i marknadsföringssyfte före
genomförande och som positiv rapport efter genomförande
 ”Aktuellt” notiser på hemsidan
 Utskick vid behov till alla medlemmar när större projekt pågår eller stora förändringar
inträffar som berör vår verksamhet
 Bjuda in lokal press till aktiviteter eller nyheter
 Synas i kommunens evenemangskalender
 Visa upp Friluftsfrämjandet Lidköping på Sweden outdoor, Läckö Kajakträff,
Skärgårdsfest, Löjrommens dag eller liknande arrangemang
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VERKSAMHETSGRENARNA
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BARN- OCH UNGDOM , GRENLEDARE KAREN MARIE KAASGAARD:












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.
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.
Familjemulle är en Skogsmullegrupp för hela familjen med barn i åldern 3-5 år. Vi går
på upptäcksfärd på barnens villkor i naturens fantasifulla värld och föräldrar och
syskon följer med.
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 frilufts-intresserade
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

Viktiga mål för barn- och ungdomsverksamheten 2020:
 Vidareutveckla den nystartade Familjemullegruppen
 Erbjuda alla intresserade plats i verksamheten
 Att varje deltagare känner sig välkommen utifrån sina egna förutsättningar
Viktiga aktiviteter för att nå dessa mål :
 Rekrytera fler ledare/hjälpledare
 Ledarutbildning/fortbildning/ledarvård
 Erfarna ledare förmedlar FF:s värdegrund till nya hjälpledare
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KAJAK, GRENLEDARE MARIE-ANNE ERIKSSON

Vi paddlar oftast från Snickartorpets brygga där vi bara på fem minuter är ute i en av Sveriges
vackraste skärgårdar. Vi äger 7 utlåningskajaker med tillhörande utrustning. Under säsongen
kommer det anordnas ett antal prova-på-paddlingar och tur-paddlingar där man kan hänga på
med egen kajak eller med lånad av oss. Första gången man deltar i en aktivitet gör man det
som ett prova-på-tillfälle och medlemskap krävs då inte. Vill man fortsätta följa med på turer
därefter krävs dock medlemskap i Friluftsfrämjandet.

Viktiga mål för kajakverksamheten 2020:
 Bibehålla onsdagspaddlingar med prova på- och turpaddlingar
 Arrangera fler temapaddlingar
 Köpa ytterligare en kanot
Viktiga aktiviteter för att nå dessa mål :
 Slussa in nya ledare och hjälpledare
 Leta upp paddlare med specialkunskaper som kan vara temaguider
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LÅNGFÄRDSSKRIDSKO , GRENLEDARE MAGNUS HÄGG

Under skridskosäsongen bjuder vi in till turer varje helg som det finns åkbara isar någorlunda i
närheten. Ibland åker vi lite längre för att hitta is.
Vi genomför säkerhetskurser för nybörjare och teknikträningar i början av säsongen.

Viktiga mål för skridskoverksamheten 2020:
 Bevaka utveckling av samarbetet i Skaraborg och söka kontakt i väst, syd och öst
 Varje helg det finns is i närområdet utlysa minst en grupp 5
Viktiga aktiviteter för att nå dessa mål:
 Gemensam bussresa till åkbara isar tidigt på säsongen
 Rkrytera och utbilda nya skridskoledare
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ÄVENTYRSCYKLING/MTB, GRENLEDARE TORBJÖRN ERIKSSON

Vi kommer att ha ett nära samarbete mellan lokalavdelningarna och erbjuda turer i Skaraborg.
De flesta turer kommer att vara lätta till medelsvåra, alla ska våga och kunna hänga med.

Viktiga mål för MTB 2020:
 Få igång verksamheten
 Ordna minst två turer per månad under sommarhalvåret
Viktiga aktiviteter för att nå dessa mål :
 Samarbeta med andra lokalavdelningar
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LÅGLANDSVANDRING , GRENLEDARE KERSTIN GILLÉN

Att vandra är ett fantastiskt sätt att uppleva naturen, få motion och koppla av från
vardagen. Upplevelsen förstärks tillsammans med andra och man kan lära känna
likasinnade.

Viktiga mål för vandringsverksamheten 2020:
 Anordna minst en vandring per månad under våren för att testa intresset
Viktiga aktiviteter för att nå dessa mål :
 Planera väl och reka ordentligt
 Erbjuda provapå en eller två gånger innan medlemskap krävs
 Rekrytera och utbilda fler vandringsledare
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SNÖ , GRENLEDARE MAGGAN JONINGER-MUTALE

Konstsnöspår i Råda ger möjlighet att ordna nybörjarkurser i längdskidåkning

Viktiga mål för snöverksamheten 2020:

Att nybörjare får en bra start och tycker att längdskidåkning är härligt

Viktiga aktiviteter för att nå dessa mål :
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VÅRA LEDARE

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2020 kommer vi
att fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på
kommunikation, stöd, utbildning och ledarvård. Det finns en trend i att vi lyckas med
rekrytering av vuxenledare men vi har svårare med nya barnledare.
Inom Friluftsfrämjandet i Lidköping är vi 2019 totalt 39 personer som aktiva ledare fördelade
på våra olika grenar enligt följande:
 Barn och ungdom: 21 (inklusive hjälpledare som ännu inte gått relevant utbildning)
 Kajak: 16 (inklusive 5 hjälpledare som ännu inte gått relevant utbildning)
 Skridsko: 6 (har därutöver viss tillgång till ledare från samarbetande lokalavd.)
 MTB: 3 (har därutöver tillgång till 1 ledare från samarbetande lokalavd.)
 Vandring: 2 (inklusive 1 hjälpledare som har annan ledarutbildning)
Några personer är alltså aktiva ledare i mer än en gren. Vi har också 15 förtroendevalda och
funktionärer (varav 6 också är ledare) som är mycket viktiga för verksamheten och som ger
stöd för ledare och aktiviteter.
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REKRYTERA LEDARE

Vårt mål är att rekrytera/aktivera ytterligare 5 ledare under 2020.
Vi kommer att fokusera på att söka i grupperna bland deltagare, föräldrar, mor/farföräldrar
och vuxendeltagare samt ta vara på de resurser som finns inom frilufsare och TVM som
framtida ledare. Dessutom ska ledarsamverkan med närliggande lokalavdelninar utvecklas.
Detta vill vi göra genom att:
 erbjuda intresserade deltagare att vara med att ta ansvar för planering, genomförande
och uppföljning av aktiviteterna i gruppen
 när man anmäler sig eller sina barn till verksamheter, ska man få information om vad
det innebär att vara hjälpledare i föreningen
 etablera och bevara ledarsamverkan med närliggande lokalavdelningar
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UTVECKLA OCH BEHÅLLA VÅRA LEDARE (OCH FÖRTROENDEVALDA)

Ledaren är kärnan och nyckeln i vår verksamhet som vi vill behålla och utveckla. För att vi ska
kunna fortsätta ha ett stort utbud av friluftsaktiviteter måste våra ledare och förtroendevalda
känna sig sedda och att allt jobb som de gör är viktigt.
Samma sak gäller även de förtroendevalda som driver den lokala styrelsen. Vi vill skapa en
attraktiv anledning för dem att fortsätta göra det viktiga jobb som de gör i konkurrens med
familj, jobb och ”egen tid”. Att vara ideellt aktiv är ett ärofyllt uppdrag och något att vara stolt
över där man bidrar med tid, kunskap och engagemang men också får massor tillbaka i termer
av utveckling, kunskap, uppskattning och konkreta förmåner.
Under 2020 har vi som mål att:
 Nå totalt 44 aktiva ledare (2019 är vi 39 personer)
 Alla alla ledare som arbetar med barn och ungdom under 18 har visat upp begränsat
utdrag ur belastningsregistret
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Vi ska









uppmärksamma, utbilda, utveckla, aktivera och behålla våra ledare genom att:
Erbjuda grundutbildning och fortbildning med hjälp av riks och region
Stötta deltagande på konferenser, seminarier och fortbildningssamlingar
Erbjuda lokal fortbildning med inriktning på att underlätta gruppadministration mm
Erbjuda ledarträff med information och trevlig samvaro
Erbjuda temadag med extern föreläsare, ev. i samband med årsmöte
Stötta grenledares ledarsamlingar
Tillhandahålla ledarinformationsmaterial på hemsidan
Erbjuda profilkläder mm till reducerat pris till utbildade ledare
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VÅRA MEDLEMMAR

Deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa och livsglädje och den viktigaste
anledningen till att man är medlem i Friluftsfrämjandet. Det finns en trend i vuxengrupper att
vi lyckas med att locka deltagare till prova på och nybörjarkurs men vi har svårare med att få
med de nya på ordinarie turer.
Beträffande barngrupper har vi tidvis på grund av ledarbrist svårt för att bereda plats till alla
intresserade.
Inom Friluftsfrämjandet i Lidköping är vi totalt 635 betalande medlemmar 2019. Vi är
fördelade inom följande:
 Barn/ungdom: 205 (varav 62 är yngre än 10)
 Vuxen: 430 (varav 33 är äldre än 65)
 Utöver medlemmar så erbjuder vi skolor, föreningar och allmänhet att hyra viss
utrustning och nyttja vår anläggning vid Snickartorpet vilket är flitigt utnyttjat
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REKRYTERA, AKTIVERA OCH BEHÅLLA

Vi vill bli fler inom Friluftsfrämjandet i Lidköping. Fler medlemmar som är aktiva ger många
positiva effekter: 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 50 nya medlemmar under 2020 med särskillt fokus på
barn/ungdom/vandring/snö.
Totalt skall vi vara 685 medlemmar den 30/9 2020 (2019 är vi 635)
Dessutom har vi satt följande mål/aktivitete för att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar:
 Vi ska framför allt ha en attraktiv verksamhet
 Vi skall kontakta och välkomna nya medlemmar genom att skicka välkomstbrev
 Vi skall visa upp oss på Sweden outdoor, Läckö Kajakträff, Skärgårdsfest, Löjrommens
dag eller liknande arrangemang
 Vi skall verka för att våra befintliga medlemmar stannar kvar i föreningen genom att
erbjuda attraktiva aktiviteter
 Vi ska ha välutbildade ledare
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PROJEKT – VÅR UTVECKLINGSVERKSAMHET
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ALLMÄNT

Friluftsfrämjandet i Lidköping arbetar med att utveckla samarbete med andra lokalavdelningar,
i första hand tillsammans med Mariestad, Falköping, Skövde och Kinnekulle lokalavdelningar.
2020 kommer vi dessutom att arbeta aktivt för att utveckla samarbetet med Naturskyddsföreningen och Fågelklubben. Det kommer vi att göra genom att ha vissa samarrangemang och
anlita varandras ledare.
Vi bjuder också in ”nationellt” till samarbete i samband med rekrytering av ledare till Läckö
Kajakträff.

14

ANLÄGGNINGAR
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SNICKARTORPET

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.
Nytt tioårigt markarrende gällande från 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.
Planerade åtgärder 2020: Renovera toabodens tak. Stadigvarande lösning av kajakförvaring.
Avfuktning och belysning i kajakkontainer.
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SJÖLUNDA

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.
Nytt tills vidare hyreskontrakt för lokal från 2019 är upprättat och påskrivet.
Inga planerade åtgärder 2020

EKONOMI/ADMINISTRATION/RESURSER /STÖD
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Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.
Våra stora intäktskällor är:
•
•
•
•
•

Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Föreningsaktiviteter

Ekonomin ska vara i god balans.
De ekonomiska medlen och kapitalet ska omsättas i verksamhet.
De bidrag vi får från Lidköpings kommun, Studiefrämjandet och ev. fonder används till
verksamhetsutveckling genom ledarutveckling och aktiviteter samt inköp av nytt materiel.
Se till att alla aktiviteter/deltagare/timmar redovisas till Friluftsfrämjandet riks samt
Studiefrämjandet för att få rätt ersättning.
Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning
och budget.
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DEMOKRATI
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ÖVERGRIPANDE PLANERING OCH MÖTEN

Regler för årsmöte och styrelse samt definition av ledare, hjälpledare, funktionär och
förtroendevald finns i friluftsfrämjandets stadgar: https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.dokumentbank/stammohandlingar/2019/beslutade-dokument/stadgar-2019-signerade.pdf
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ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls enligt stadgarna senast 15 mars i Lidköping.
Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ och en del av att säkerställa den
demokratiska processen. Här utses styrelse och representation till regionsstämma.
Årsmöteshandlingar och protokoll finner du på:
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/lidkoping/foreningen/arsmo
te/
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STYRELSEMÖTEN

Styrelsen genomför normalt ett möte per månad förutom juli.
Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar.
Styrelsehandlingar och protokoll finner du som inloggad medlem på:
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/lidkoping/foreningen/styrels
en/
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STYRELSEN

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du på:
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/lidkoping/foreningen/styrelsen/

Vi ser fram emot ett spännande 2020 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet

