VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
FRILUFTSFRÄMJANDET MÖLNLYCKE
Ordföranden har ordet
Som lokalavdelning är det vi tillsammans med er som ser till att stora och små kommer ut i
naturen och får röra på sig tillsammans. För det är ju inte bara motionen och den friska luften
vi bidrar med. Just ”tillsammans” är ju något som är så viktigt för att vi ska må bra och vara
friska. Genom att göra friluftsliv tillsammans, gör vi en viktig insats inte bara för oss själva,
utan för alla som vi delar det med, och alla som blir inspirerande att ta steget själva.
Så genom att vara medlem och deltagare, att vara ledare och skapa aktiviteter, att vara
förtroendevald och driva vår lokalavdelning, genom allt vårt engagemang bidrar vi
tillsammans till ett bättre Sverige. Tack för ditt bidrag!
Feb 2022, Ordförande Friluftsfrämjandet Mölnlycke Lokalavdelning.
Tina Kjärrman

MÖLNLYCKE LA VERKSAMHETER:
Mölnlycke Lokalavdelning bedriver verksamhet så som Skogsmulle och skogens värld,
Vildmarksäventyr, Mountainbike och för vuxna.
Vi vill även ha öppna arrangemang där vi bjuder in allmänheten t ex Råda sjönsdag och
prova-på-verksamhet, dessa arrangemang har fått utgå på grund av Covid-19.
Vår verksamhet syftar till att ge kommande generationer en kunskap som gör vistelsen i
naturen riktigt rolig. Vi är övertygade om att det skapar goda vanor som man har nytta av
hela livet.
Medlemsantalet i Februari 2022 uppgick till 429 st.
De flesta ingår i familjemedlemskap.

SKOGSMULLE OCH SKOGENS VÄRLD
Verksamhet för de yngre barnen:
Öppna Skogsgläntan (0-2 år),
Skogsknopp (2-3 år),
Skogsknytte (3-4 år),
Skogsmulle (5-7 år),
Familjemulle.
Vi har två aktiva barngrupper. Grupperna träffas i Mölnlyckes naturområden ca 6 ggr per
termin. Alla grupper har minst en utbildad ledare och hjälpledare. Flera av våra barnledare är
även utbildade kanotledare.
Vid träffarna utövas diverse friluftsaktiveter såsom matlagning, vandring, övernattning
utomhus, paddling, skidåkning, skridskoåkning, kartteknik och knopar.

VILDMARKSÄVENTYR
Verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna:
Strövare (7–8 år)
Frilufsarna (9–13 år cirka),
TVM Äventyrsgrupper (cirka 14–25 år)
Äventyrliga familjen. 
Vi har fem aktiva grupper. Grupperna träffas i Mölnlyckes naturområden ca 6 ggr per termin.
Alla grupper har minst en utbildad ledare och hjälpledare. Flera av våra barnledare är även
utbildade kanotledare.
Vid träffarna utövas diverse friluftsaktiveter såsom matlagning, vandring, övernattning
utomhus, paddling, skidåkning, skridskoåkning, kartteknik och knopar.

MOUNTAINBIKE
MTB-sektionen har 48 aktiva barn med inriktning på att träna och utbilda barn och ungdomar i

att cykla på stigar och i terräng.
MTB-Sektionen har startat upp vuxen verksamhet med 17 aktiva kvinnor.
Teknikbana på Wolffs Kulle utvecklas och underhålls av sektionens krafter.

VERKSAMHET FÖR VUXNA
Är på gång, efter Covid-19.

SUMMERING
Totalt erbjuder vi friluftsliv för 200 barn och ungdomar födda mellan 2005 och
2021. Grupperna drivs av ett 50-tal fantastiska ledare på sin fritid.
Lokal avdelningen har under verksamhetsåret haft ett årsmöte och tio protokollförda
styrelsemöten, varav ett konstituerande.
Under 2021 har styrelsen godkänt flera utbildningar inom MTB , Vandring lågland och
Skogsmulle och skogens värld. Detta är vi mycket glada för och ser det som ett led i vårt
kvalitetsarbete.
Våra aktiviteter har aviserats på Mölnlycke Friluftsfrämjandes hemsida.
Vi finns även på sociala medier så som facebook och Instagram.

Medlemmar i föreningen har även varit aktiva i Friluftsfrämjandet på regionnivå samt i
samarbete med andra föreningar.
Mölnlycke LA ingår i Föreningen Härsjönäs lägergård tillsammans med Region Väst och sex
andra lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet. Mölnlycke lokalavdelning har under 2021
representerats av en medlem. Vi är mycket glada över att vi får behålla Härsjönäs i
Friluftsfrämjandet och att vi kan fortsätta bedriva delar av vår verksamhet på lägergården.
Birgitta Karlsson är vår Mulle i Skogsmulle och skogens värld. Det är vi Mölnlycke LA mycket
glada över och tackar för Mulle-besöken.
UNDER 2021 HAR VERKSAMHETSPLANENS AKTIVITETER FULLFÖLJS:
Årsmötet 2021
Digitalt via teams den 9 mars.
Fackeltåg till tomten
4 december, fullbokat.

INSTÄLLDA AKTIVITETER PÅ GRUND AV COVID-19:
Välkommen ut! Familjedag.
Rådasjöns dag. En friluftsdag med prova-på-aktiviteter för hela familjen. Friluftsdagen syftar
till att visa upp alla föreningar som är aktiva runt sjön.
Ugglejakt
Poängpromenad där reflexer visar vägen med hjälp av medhavde ficklampor. En väldigt
uppskattat event för flera barnfamiljen.
Sammanfattningsvis har även detta år varit påverkad av pandemin, där även vi som gärna
ses ute blev påverkade.

TACK
Styrelsen vill tacka alla som lägger ner tid och ideellt arbete på vår verksamhet även när
risken fanns med aktiviteter behövde ställas in, så hade ni engagemanget kvar.
Lindome februari 2022 Ordförande.

