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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Friluftsfrämjandet bidrar till ökad folkhälsa genom uteverksamhet där alla ska kunna delta. 
Uddevalla lokalavdelning är en aktiv – och respekterad – förening med uteaktiviteter och 
äventyr för alla. 

2019 har som vanligt varit ett år med bred verksamhet och många engagerade medlemmar.  

Det år som sammanfattas i denna verksamhetsberättelse är resultatet av ditt engagemang, du 
som är medlem och deltar, du som är ledare och tar andra med på äventyr och du som är 
förtroendevald eller har någon annan funktion för att få allt att funka vid programdagar och 
andra tillfällen. 

Folkhälsofrågor blir allt viktigare och tas upp allt oftare i samhällsdebatten. Att vara med i 
Friluftsfrämjandet är ett bra sätt att såväl bidra med egna aktiviteter som främjar folkhälsa, som 
att vara ambassadörer för ett aktivt liv ute. 

Ett aktivt liv har positiva värden för hälsa och livsglädje – och är framförallt roligt. Att dela det 
roliga med andra genom att till exempel vara ledare i en barngrupp eller på skridskoisen är en 
upplevelse som vi unnar fler! Att ge fler nya grupper möjlighet att delta ger också positiva 
effekter och stärker dessutom våra möjligheter att förnya oss. 

Uddevalla lokalavdelning möter uppskattning från medlemmar, från föreningslivet i övrigt och 
från vårt studieförbund Studiefrämjandet, samt från Uddevalla kommuns förvaltningar som vi 
har ett nära samarbete med i många frågor. Vi fortsätter därför att ta en aktiv roll i den 
överenskommelse mellan kommunen och det idéburna föreningslivet, ÖK Idé, som vi hoppas ska 
stimulera föreningsliv och samarbete i Uddevalla. 

 

 

Tack för din insats och ditt engagemang! 

 

Hans Rengman, ordförande 
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VÅR VERKSAMHET 
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med nära 110 000 
medlemmar och 7000 ideella ledare. Friluftsfrämjandet som helhet ökar medlemstalet och vi i 
Uddevalla lokalavdelning går sedan några år stadigt framåt.  Nu är vi 987 medlemmar och 60 
ledare samt många funktionärer. 

Vi sammanfattar nu ännu ett år med ökad verksamhet och stigande medlemstal. Totalt har vår 
lokalavdelnings verksamhet skapat och rapporterat 128 aktiviteter. Det är en liten nedgång – 
som till dels beror på en grön vinter och på att vår barnverksamhet ständigt omformas. 

Våra stora grenar – långfärdsskridsko och vandring – är bas i verksamheten, tillsammans med 
barngrupperna och andra äventyr. Vår egen äventyrsdag samlar som vanligt många vänner och 
vi syns också i andra sammanhang med tillfälliga aktiviteter. Vi deltar i kommunens 
integrationsarbete. 

Ambitionen att utbilda ledare för att balansera det ökade medlemstalet är svår att leva upp till. 
Många medlemmar är aktiva och kunniga och har goda ledaregenskaper, men tvekar inför att ta 
steget till att själv leda. Här har vi en viktig strategisk uppgift för att hålla kvar kvalitet i vår 
verksamhet, och behovet av fortbildning går inte att underskatta. 

Med fler välutbildade ledare kan vi möta fler medlemmar. Vi välkomnar hela tiden de 
medlemmar som vill växa med en ledarroll, eller annat engagemang – och följa med i 
Friluftsfrämjandet när vår rörelse i hela landet utvecklas. 

Arbetet med att skapa en genomarbetad säkerhetsplan för lokalavdelningen och verksamheten 
pågår kontinuerligt. Arbetet med översyn av vår prisbild har fortgått under 2019. 

Underhåll av stugor och vandringsleder har genomförts. 

Vi tackar våra medlemmar för all gemensam glädje under det gångna året och välkomnar alla 
att ta del i, och påverka, våra aktiviteter. 
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VÅRA STUGOR 

Under året har omfattande arbetsinsatser gjorts för att förnya miljön kring Hällerstugan och att 
förbättra stugans skick. Planer för fönsterbyte, altanbygge, vägförbättring och ny brygga ger 
sammantaget en stuga som är rustad för framtiden. En ny spång över Hällesvattnet – klar till 
Äventyrsdagen 2019 - har gett möjligheter till vandring på sjöns norra sida och underlättar även 
för skidåkning vintertid. Även röjning och en rad andra insatser som t ex grillplatsen och 
utemöbler har gjorts. Arbetet genomförs med stöd från Thordénstiftelsen och Uddevalla 
kommun. Arbetet fortgår under 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra stugor är en viktig del av lokalavdelningens verksamhet och ger oss en närvaro på 
Herrestadsfjället, vid sidan av våra aktiviteter. Uthyrningen är god i alla våra stugor. De tre 
stugorna har i år varit bokade eller uthyrda vid ca 120 tillfällen och vi ser gärna att stugorna 
utnyttjas ännu mer av ledare, medlemmar och andra. 

Vintersöndagarnas öppethållande är populärt. Det är väderberoende, men alltid mer eller 
mindre besökare, som uppskattar stugvärme och kaffeservering. Höstens öppethållande är inte 
lika välbesökt, men lika uppskattat. Att vara värd för ett söndagsöppethållande är ett väldigt 
trevligt sätt att tillbringa en dag. Många trevliga möten med människor, unga som gamla. 
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Stugvärdskapet är viktigt för att hålla våra stugor öppna, och under året har medlemmar i 
stuggruppen vid ett antal tillfällen utfört arbeten vid föreningens stugor. 

Vi uppmanar alla medlemmar, men också övriga vandrare, som är ute på leder och runt 
stugorna att hålla ögon och öron öppna för brister av olika slag, samt att lära ut ett gott 
hushållande vid eldning, när det finns anledning att upplysa andra besökare om detta. 

Vårt kansli och föreningslokal har haft regelbundet öppethållande för medlemmar och ledare 
tack vare ett hängivet arbete av en grupp frivilliga. Kom gärna och hälsa på. Vi bjuder på fika! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANDRINGSLEDERNA 

Under 2019 har i stort sett alla främjandets leder på Herrestadsfjället inventerats. En del mindre 
röjningar har gjorts och skyltningen har ytterligare förbättrats. Nya spänger har byggts och 
gamla reparerats och nätats                                                                                                                                                       
Efter att bron över Hällesvattnet blev klar har den gamla nordliga stigen mellan Åleslån och 
Hällerstugan röjts och märkts upp. Denna stig har redan blivit ett populärt vandringsalternativ 
för våra besökare till Hällerstugan. 

Beträffande Bohusleden så har en del förändringar skett på våra ledsträckor. Numera passerar 
leden Snäckskalsbankarna och etappmålet Bovik är flyttat till Bjursjön. En ny skylt- och 
märkstandard har framtagits av Västkuststiftelsen som bland annat innebär att leden ska 
märkas med band i stället för målning. Vi har börjat anpassa vissa delar till den nya 
märkstandarden. 
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En ny led, Snäckskalstriangeln håller på att anläggas av kommunen. Denna led har samma 
sträckning som Bohusleden på den del som vi i främjandet sköter mellan Snäckskalsbankarna 
och Glimmingen. 

Skidlederna på östra Herrestadsfjället mellan Näset-Hällerstugan-Krokestugan är sedan tidigare 
markerade med gula kryss. Under hösten 2019 har röjning och underhåll fortsatt för att ha ett 
så jämt markunderlag som möjligt när snön kommer. De största insatserna har skett på 
nedfarten från Näsets parkering till myren nedanför. Där har vi brutit stubbar, grävt ner stålrör 
för att leda bort vatten och lagt på flera kubikmeter träflis. 
Vidare har 35 skidledsskyltar monterats vid 6 olika spårkorsningar samt röjning av sly på flera 
sträckor. 
Arbetena har utförts av medlemmar i ”spårpatrullen” som mestadels består av friluftsfrämjare, 
orienterare från området och andra skidintresserade. 
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Projekt Hällerstugan 

I början av året föddes en idé om att göra en rejäl kraftsamling runt Hällerstugan inför 2020 då stugan fyller 75 

år. Fönsterbyte, altanbygge, vägförbättring, ny bro och ny brygga blev några av huvudpunkterna. Skisser, 

kostnadsberäkningar och finansieringsidéer togs fram och presenterades för styrelsen och årsmötet, och så var 

”Projekt Hällerstugan” igång. En ansökan till Thordénstiftelsen och diskussion med Kommunen ledde snabbt till 

en rejäl ekonomisk grundplåt till projektet. 

På plats startade arbetet början av april. Under våren och försommaren röjdes en del runt stugan och både på 

land och i vattnet för att möjliggöra brobygget över Hällesvattnet. Parallellt arbetades det med ytterligare 

detaljplanering, finansiering och inköp.                                                                              

I augusti tog det praktiska arbetet fart. Efter en ”mjukstart” med omläggning av taket på vedboden blev bron 

över Hällesvattnet nästa del. Efter ett par intensiva veckor stod den 32 meter långa bron klar lagom till 

äventyrsdagen 1 september. Samtidigt röjdes stigen till bron och en del runt stugan, grillplatsen förbättrades 

och bordet framför stugan reparerades.                                                    

Arbetet fortsatte under september och oktober med detaljplanering, planering av inköp, förberedelser för 

vägrenovering och altanbygge samt demontering och transport av skänkt flytbrygga.                                                                                                                              

I november hölls en arbetsdag där 19 glada arbetare medverkade. Det bars fram bryggdelar, städades bort 

skräp och mycket gammalt byggmaterial, röjdes sly och mindre träd på sluttningen och bars fram ved som 

sågades, klövs och staplades in i vedboden.                                                             

Under december har flytbryggan ihopmonterats och en ny landgång byggts.                                            

Målet är att hela projektet ska vara klart till Äventyrsdagen i september 2020. 
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BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: Skogsmulle och 
skogens värld, vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäventyr för barn 7–12 år. 
Verksamheten i Familjemulle och Äventyrliga familjen ingår också i Friluftsäventyr. 

Friluftsfrämjandet har en viktig uppgift att erbjuda barn- och ungdomar meningsfulla aktiviteter. 
Genom att hjälpa unga att upptäcka glädjen av att vistas i naturen kan vi skapa ett starkt 
förhållande till natur och friluftsliv. Vi ser också att våra aktiviteter är en viktig inkörsport till ett 
livslångt medlemskap och engagemang för naturen och friluftslivet. Vi möter barn och 
ungdomar både på fritiden, i fritidsverksamhet och i skolan/förskolan. Ca 150 barn finns i vår 
lokalavdelning. Det är en minskning med 25 % i år. 

Vi haft fyra grupper med ca 80 barn samt många vuxna i och med att familjegrupperna provar 
nya aktiviteter.  

Öppna skogsgläntan har haft sju träffar på olika platser, med sånger, lek och fika. 

Äventyrliga familjen har gjort en familjevandring till Kärrestugan, en övernattning i Krokestugan 
med mörkervandring med ficklampor. Vandring bland blåsipporna på Vägeröds dalar och 
paddling i Vrångevattnet. Vi plockade skräp som slarviga människor lämnat efter sig. Håll 
Sverige Rent. Så spelade vi skräpmemory och fick gissa hur lång tid det tar för olika skräp att 
försvinna i naturen. 

Mulle- och strövargrupperna har vandrat, tränat orientering, lagat mat och pysslat. 
Övernattningar är spännande och lockande, liksom utflykter till Stora Kornö och andra platser. 
Men också att bygga på basplatsen, tälja, göra upp eld mm lockar. 

Lovaktiviteter 

Under sportlovet höll vi aktiviteter vid Krokestugan. Många kom för att grilla och njuta av en 
vacker dag på fjället, med Hitta vilse, tipspromenad, pyssel och hinderbana. 

I höstlovet blev det reflexspår Åleslån- Hällerstugan. Vi gick ett spår över spången och in i mörka 
skogen där vi mötte olika figurer, både levande och några ”döda”. Vi fick se hur svårt det är att 
upptäcka någon utan reflex i kolsvarta mörkret. I Hällerstugan fanns det fin brasa att grilla korv 
över. 

Afterschool 

MTB i Dynamitbacken 29 maj. Många barn visade stort intresse för både cykling och äta korv 
som Friluftsfrämjandet bjöd på.  

Munkalufsen 

31 aug-1 sep åkte ett litet gäng lufsarbarn med ledare. Vi byggde vårt egna vindskydd som vi 
sov i. Matlagning i både trangakök och över öppen eld. Det bjöds på eldstafett, spökpromenad, 
sjukvård av hög klass, lekar i mängder, vandringar, täljande och massa mera. Härligt läger. 
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Famil jehelg på Isaberg 

Flera familjer åkte till Isaberg 11-12 oktober för att cykla MTB. Lyckad helg med lek, bus och 
massa cykling. 

Vi ser med glädje att vi har aktiviteter som nu passar lite större barn, och hoppas att detta är ett 
tillskott som kan förvaltas väl. 

Grupper ombildas och nya aktiviteter provas. behöver förstärka kontinuiteten i 
barnverksamheten så att inte nystart och ledarjakt blir de aktiviteter som tar kraft från 
grenlederiet. Samtidigt kan noteras att flera av grupperna har funnit en form och stabilitet i sin 
verksamhet även för lite större barn, och kan vara stöd för andra.  

Skogsmulle i förskolan 

Vi har två anslutna förskolor, Lancaster och Äsperöd.  

Naturskolan 

Naturskolan har bedrivit undervisning  
för skolelever på Åleslån under 2019. 
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KAJAK 

Årets paddlingar har haft lite lägre kontinuitet vid kvällspaddlingarna – framförallt pga att vi trots 
utbildning av nya ledare inte lyckas bemanna turerna och därmed inte kan marknadsföra 
aktiviteterna tillräckligt intensivt. Vi har samarbetat med Munkedals och Lysekils 
lokalavdelningar kring säkerhetsövningar. 

Totalt har vår kajakverksamhet skapat ett 15-tal aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Under 2019 har ett skifte skett i grenledarrollen när Bengt Orsmalm och Lars Wasshede drar sig 
tillbaka efter flera goda år. Hela ledarkåren har varit aktiva i formandet av en ny organisation 
men någon formell grenledare har inte utsetts. En mycket varm vinter 2019-20 har heller inte 
stimulerat till åkning. Vi summerar alltså en näst intill obefintlig utesäsong, men noterar att flera 
ledare har upprätthållit kunskaperna på ishallslis och genom egna resor norrut. 

VANDRING 

Vardagsvandrarna har traditionsenligt och stabilt genomfört ca 30 vandringar varje termin, med 
olika mål och med varierande längd på turerna – en inarbetad och socialt viktig verksamhet. 
VandraSöndag på Herrestadsfjället, samlar en liten återkommande skara vandrare och alltid 
någon ny vandrare. Vi erbjuder nu vandringar hela året utom under sommaruppehållet. Några 
nya initiativ har tillkommit, och går att utveckla. 

Ett 30-tal barn och vuxna vandrade från Åleslån till Hällerstugan med facklor i vinterskymning. 
Ett mysigt avslut på första advent. 

Vi strävar efter förnyelse av vår kontinuerliga verksamhet. 

CYKELKURS 

På uppdrag av Studiefrämjandet har lokalavdelningen hållit nybörjarkurs för att lära ut 
grunderna i att cykla, som en del i integrationsarbetet,  
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VÅRA LEDARE 
Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet men vi har svårt att fylla vårt 
behov av nya ledare. Friluftsfrämjandets sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte 
samhället idag. Vi har därmed en mångfaldsutmaning utöver att allmänt öka ledarkåren. 
Dessutom är det alltför få barn som fortsätter som ungdomar i organisationen. Vi har en 
skriande brist på verksamhet för unga vuxna med friluftsintresse! 

Situationen som helhet har inte förstärkts under de senaste åren. Det krävs nya unga ledare för 
att fånga in nya unga deltagare till äventyr som lockar idag, så att vi har moderna förebilder som 
passar i alla våra verksamhetsgrenar. 

Vi är totalt 60 ledare och har under 2019 utbildat 3 nya ledare. En sakta nedåtgående trend. 

Kurskvällar kring vår webb och administration av aktiviteter har hållits för ledare. 
Grenledarträffar och annan fortbildning har hållits, och vi välkomnar såväl nya initiativ som ett 
större deltagande i dessa träffar. Varje ledare har också ett ansvar för att delta i och medverka 
till fortbildning så att vi som organisation kan förvalta det ledarkapital vi har. 

VÅRA MEDLEMMAR  
Friluftsfrämjandet har vänt medlemsutvecklingstrenden i landet till tillväxt de senaste åren. Detta 
är särskilt viktigt efter den nedgång som föreningen befunnit sig i under en längre tid. I 
Uddevalla har vi en långsam men stadig kurva uppåt, och det ger trygghet för att vi ska kunna 
fortsätta att utvecklas. Under 2019 har dock tillväxten stannat av. Många söker sig till vår 
lokalavdelning, men alltför många avslutar sitt medlemskap när det direkta intresset för 
aktiviteten sjunker, t ex en barngrupp. Vi har därmed en stor genomströmning i förhållande till 
nettotillväxten. 

Vi vill gärna få befintliga medlemmar att stanna kvar hos oss, men vi behöver också utvecklas 
som organisation genom att värva nya medlemmar. 

KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 
För att underlätta vår möjlighet att arbeta för vårt ändamål behöver Friluftsfrämjandet och vår 
lokalavdelning vara välkända i samhället, och då kända för vår verksamhet och värderingar. Det 
gör vi genom att arbeta i enlighet med vår varumärkesplattform – Blå boken, vår grafiska 
manual, vår uppförandekod och friluftsframjandet.se som samlar all väsentlig aktuell 
information om vår verksamhet. 

Med våra aktiviteter har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer känd lokalt och 
Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. 

På vår lokalavdelnings Facebooksida, har vi ett tusental följare – glädjande nog även bland 
personer som ännu inte är medlemmar. Facebook är därmed en viktig kanal för att visa upp vad 
vi gör för omvärlden – vilket lockar till medlemskap. 
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Allt fler aktiviteter presenteras i äventyrshanteraren på vår webbplats, men viss eftersläpning 
finns när det gäller anmälan, rapportering och redovisning av antal deltagare och friluftstimmar 
etc. 

Vi deltar som tidigare i samverkansgrupper och dialog med andra föreningar, med skolor kring 
friluftsdagar och tillhandahållande av utrustning och naturligtvis med Studiefrämjandet som 
stöttar oss praktiskt och i vårt utvecklingsarbete. 

Insikten om friluftslivets betydelse för såväl människors hälsa och välbefinnande, som för 
stimulans av miljömedvetenhet har ökat. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i 
samhällets planering och verksamhet. Naturen är den miljö där huvuddelen av vår verksamhet 
bedrivs. Allemansrätten är en förutsättning för att vi, genom friluftslivet ska kunna bidra till 
folkhälsa och livsglädje. Den är också avgörande när det gäller allas tillgänglighet till naturen. Vi 
deltar i det löpande arbetet inom Bäveåns vattenråd. 

Under 2019 har ÖK Idé, överenskommelsen mellan Uddevalla kommun och det idéburna 
föreningslivet kring utvecklingsfrågor och öppen syn på våra gemensamma intressen funnit 
fastare form. Birgitta Wahlberg har efter årets arbete överlämnat uppdraget i projektets 
styrgrupp till Hans Rengman. Vi strävar efter samarbete och en öppen och transparent dialog 
med Uddevalla kommun och andra föreningar.                

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demokratiska 
principer. Vår organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av gemensamma stadgar. 
Som enskild medlem kan man vara med och påverka genom vår modell för representativ 
demokrati. 

Vår lokalavdelning leds av en styrelse, vald på årsmötet. Styrelsen har sju ledamöter och två 
suppleanter. Under året har vi genomfört 10 styrelsemöten. 

Årsmötet hölls i mars 2019 i Studiefrämjandets lokaler, med sedvanliga förhandlingar samt 
bildvisning. 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att 
ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Friluftsfrämjandets 
stadgar och styrelsens arbetsordning.  

STYRELSEN 

Ordförande Hans Rengman 
Vice Ordförande Mona-Lisa Axelsson (t o m 2019-08-22) 
Kassör Erik Bergström 
Sekreterare Jan Östedt 
Ledamot Stefan Mellgren 
Ledamot Vakant 
Ledamot Vakant 
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Suppleant Per Abrahamsson 
Suppleant Birgitta Nicklasson 

Adjungerad 
Föreståndare för Naturskolan Vakant 

VALBEREDNING 

Sammankallande Birgitta Wahlberg 
Ledamot Anita Wireby 
Ledamot Rose Gaya 

GRENLEDARE 

Långfärdsskridsko Bengt Orsmalm, Lars Wasshede (t o m våren 2019) 
Kajak Hans Rengman 
Vandring Erik Bergström 
Vardagsvandrarna Anita Wireby, Guninger Lindskog, Birgitta Wahlberg 
Barn Maria Möller 

STUGVÄRDAR 

Kärrestugan Thomas Nilsson, Magnus Rahm 
Krokestugan Per Abrahamsson 
Kåtan Bengt Alm, Junis Lindqvist,  
Hällerstugan Bengt Alm, Junis Lindqvist, Mikael Reinhardt, Johan Hagström 
Åleslån Birgitta Wahlberg, (bokning) 
Kölnestugan Mikael Pettersson 

UNDERHÅLLSGRUPPER 

Stugor Stugvärdarna 
Leder Junis Lindqvist, Hasse Dittmer 
Skidleder Stefan Mellgren, Tryggve Edström 

BOHUSLEDSADOPTÖRER 

Bertil och Ann-Britt Petersson  
Holger Lüttschwager, Hasse Dittmer och Tore Andersson 
Yvonne Andersson och Patrik Olsson 
Marion Hallsten och Ellinor Gustavsson 
Junis Lindqvist och Bengt Alm 
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REPRESENTATION 

FRILUFTSFRÄMJANDET - REGION VÄST OCH RIKS 

Vid Region Västs årsstämma i Vänersborg deltog Mona-Lisa Axelsson, Erik Bergström och Stefan 
Mellgren som ombud för Uddevalla lokalavdelning. 

Vid Friluftsfrämjandets årsstämma i Stockholm deltog Per Abrahamsson, Roger Christiansson 
och Hans Rengman som ombud för Region Väst. 

Vi hade i år ingen representation på Ungdomsstämman. 

STUDIEFRÄMJANDET 

Vid Studiefrämjandet Norra Bohusläns årsmöte deltog ingen från Uddevalla LA som ombud för 
Friluftsfrämjandet. 

Lena Wasshede ingår i Studiefrämjandets styrelse. 
 

ÖVRIGT 

Bengt Alm och Lars Wasshede har under året tagit plats i Säterbo vägsamfällighets styrelse. 

 

BIDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS 
Friluftsfrämjandet har ett starkt stöd i våra långsiktiga samarbetspartners vad gäller ekonomiskt 
stöd samt samarbete i gemensamma frågor, kommunikation, nätverk och kompetensutbyte. 
Våra viktigaste samarbetspartners är Uddevalla kommuns förvaltningar och verksamheter, vårt 
studieförbund Studiefrämjandet som alltid stöttar i vårt utvecklingsarbete, samt ortens övriga 
föreningar som vi samarbetar med i Biologisk Mångfald-foldern, Äventyrsdagen m fl aktiviteter. 

 

Vi tackar alla för ett gott samarbete! 
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Uddevalla 2020-02-23 

 

Hans Rengman  Jan Östedt  
Ordförande  Sekreterare  
 
 
 
 
Erik Bergström  Stefan Mellgren 
Kassör  Ledamot 
 
 
 
 
Per Abrahamsson  Birgitta Nicklasson 
Suppleant  Suppleant  
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Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.  

Tack för din gåva – den gör stor skillnad.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

TACK FÖR DITT STÖD
Tack vare ditt medlemskap får f er möjlighet att komma ut i naturen, speciellt 

dem som annars inte hittar dit. Du är med och stärker förutsättningarna 

för en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Som medlem får du också tillgång 

till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter, attraktiva 

medlemsförmåner samt Magasin Friluftsliv fyra gånger per år. Försäkring 

ingår i alla aktiviteter och du har möjlighet att vidareutvecklas genom att bli 

ledare i organisationen.


