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1.1) Om Friluftsfrämjandet 

Friluftsfrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation 
som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med 
ca 110 000 medlemmar och 7000 ledare är vi Sveriges största 
friluftsorganisation. 
 
På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla åldrar – skapar 
våra ledare roliga, trygga och lärorika äventyr. För alla. 
 
Friluftsfrämjandet är pionjärer inom friluftsliv, friluftsanläggningar och 
utomhuspedagogik. Sedan 1892 har vi värnat friluftslivet och Allemansrätten – 
unika förmåner som också innebär ett stort ansvar. I stort och smått – 
tillsammans med oss lär sig barn och vuxna att uppskatta och uppleva naturen. 
 
Friluftsfrämjandet i Uddevalla har också en lång lokal historia med aktivt 
friluftsliv under mer än 80 år. Vi är just nu nära 1000 medlemmar och ett 60-tal 
ledare. Tillsammans med övriga funktionärer med stora och små uppdrag 
skapar vi tillsammans en verksamhet som många är stolta över – såväl 
medlemmar som personer och andra föreningar i vår omvärld. NU planerar vi 
för år 2020, med utblick mot 2022, så att vi kan se framåt med verksamhet 
även år 2030. 
 
 
Friluftsfrämjandet 
Uddevalla lokalavdelning 
Styrelsen 
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1.2) Om verksamhetsplaneringen 

Verksamhetsplanen diskuteras och antas på årsmötet. Verksamhetsplanen 
prioriterar och sammanfattar vad lokalavdelningen ska göra under 
verksamhetsåret. 
 
Vad lokalavdelningen ska göra utgår från stadgarna (§9.3.2.);  

 Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. 
verksamhetsutvecklare och regionen. 

 Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och 
förutsättningar. 

 Rekrytera och säkerställa att nya ledare grundutbildas och att befintliga 
ledare fortbildas. 

 Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar 
 Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra 

medlemserbjudanden lokalt. 
 Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens 

informationskanaler. 
 Rapportera verksamhetsstatistik enligt anvisningar av Riks. 
 Årligen före mars månads utgång sända in Verksamhetsberättelse, 

resultat- och balansräkning samt årsmötesprotokoll till 
riksorganisationens kontor. 

 Administrera information om verksamhet och verka för att medlemmar är 
aktiva på www.friluftsframjandet.se. 

 
Denna verksamhetsplan följer den mall som Friluftsfrämjandet Riks har tagit 
fram som förslag till riksorganisationen, regionerna och lokalavdelningarna. 
Syftet med en gemensam mall är att vidareutveckla vår gemensamma struktur, 
våra gemensamma strategiska prioriteringar och vårt gemensamma arbete för 
att uppnå vårt mål: ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen genom 
roliga, trygga och lärorika friluftsäventyr. 
 
På årsmötet diskuteras och antas även en budgetplan för verksamhetsåret. 
Budgetplanen prioriterar och sammanfattar lokalavdelningens intäkter och 
utgifter under verksamhetsåret. 
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2. INLEDNING 

2.1) Övergripande nulägesanalys, mål och strategi 

Friluftsfrämjandets övergripande mål är ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för 
naturen genom roliga, trygga och lärorika friluftsäventyr. I 128 år har 
Friluftsfrämjandet arbetat för detta mål. Detta är vårt stolta bidrag till ett bättre 
Sverige. 
 
Vårt engagemang möter några av vår tids främst samhällsutmaningar. Vi möter 
dessa utmaningar genom vår ideella kraft. Vi inspirerar, leder och stöttar 
varandra. Vår verksamhet bedrivs på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året 
runt. För alla. 
 
Vi uppnår och vidareutvecklar vårt övergripande mål genom att rekrytera och 
utbilda fler ledare, arrangera fler aktiviteter och öka antalet medlemmar. 
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2.2) Strategi 2022 
Vid Riksstämman 2018 beslutades ett nytt Strategidokument (Strategi 2022: 
friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018- 
beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf). 
 
Friluftsfrämjandets strategi till 2022 utgår från den övergripande strategin (2.2) 
samt FN:s Globala 2030-mål globalamalen.se och Sveriges friluftsmål 
naturvardsverket.se/Friluftsmalen. 
 

 

2.3) Fokusområden 2020 
Friluftsfrämjandet har fyra fokusområden 2020: 
 
 Använda Äventyrshanteraren 

Säkerställa att alla ledare använder Äventyrshanteraren. (Äventyrshanteraren 
är Friluftsfrämjandets verktyg för publicering av aktiviteter via hemsidan.) 
Användningen av äventyrshanteraren underlättar administration, det 
förebyggande säkerhetsarbetet, ökad finansiering och marknadsföring, 
ledarrekrytering. Att alla aktiviteter publiceras öppet för alla medlemmar att 
ta del av är dessutom en viktig del av vår demokrati. 
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 Rekrytera, utbilda och vårda ledare 
Ledarna är kärnan i Friluftsfrämjandet. Det är genom att rekrytera, utbilda 
och vårda bra ledare som Friluftsfrämjandet kan erbjuda roliga, trygga och 
lärorika friluftsäventyr. Samtliga ledare som är aktiva inom verksamheten ska 
vara utbildade enligt Styrdokument Friluftsakademin, och ha en aktuell 
ledarmarkering i medlemsregistret. Lokalavdelningen ska säkerställa att 
samtliga ledarmarkeringar i medlemsregistret är korrekta. 

 
 Tydlig och transparent samhällsdialog- och påverkan 

Friluftsfrämjandet åsikt i samhällsdialogen är efterfrågad, och vi prioriterar 
att delta i dialogen om vår friluftsmiljö, om den tätortsnära naturen och 
allemansrätten. Vårt syfte med att delta i denna dialog är att påverka 
beslutsfattare (exempelvis politiker), i linje med Friluftsfrämjandets 
friluftsmiljöprogram. Lokalavdelningen ska (se över möjligheten att) i dialog 
med beslutsfattare föra fram vår åsikt (baserat på Friluftsmiljöprogrammet) i 
aktuella frågor. 
 

 Verksamhetsutveckling 
För att öka antalet ledare, aktiviteter och medlemmar krävs att verksamheten 
fortsätter utvecklas, likt vi har gjort löpande sedan 1892. Som organisation 
strävar vi efter att spegla samhällets mångfald och att erbjuda verksamhet 
som är välkomnande, anpassad och trygg för alla, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
 

 
Friluftsfrämjandet i Uddevalla strävar efter att visa alla äventyr, grupper och 
ledaraktiviteter i äventyrshanteraren, som en samlad bild av vår verksamhet. 
Äventyrshanteraren ger synlighet och information, det lockar medlemmar och 
nya vänner. Äventyrshanteraren ger också stöd till ledaren och trygghet för 
deltagaren genom att deltagarlistor och annan säkerhetsinformation finns 
tillgänglig ute i naturen på alla våra aktiviteter, och när vi är hemma igen sker 
redovisningen av allt vi gjort – tillsammans blir det miljontals aktiva timmar i 
hela landet. Därför är det också viktigt att vi alla hjälps åt om någon deltagare 
vill ha hjälp att anmäla sig. 
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Vi har idag ca 60 ledare aktiva i våra sektioner och grupper. Vi vill se fler ledare 
och behöver nya ledare inom varje inriktning, så att vi kan svara mot alla de 
önskemål som medlemmarna har. Så möter vi också de önskemål som finns om 
nya verksamheter. Om vi vidgar ledarkretsen kan fler aktiva medlemmar ges 
chansen att utveckla sitt intresse, och nya samhällsgrupper kan komma med i 
vår verksamhet.  
 
Om DU är intresserad av att ta ett steg framåt och utvecklas genom att bli 
ledare ser vi till att du får gå Friluftsfrämjandets ledarutbildning tillsammans 
med andra förväntansfulla ledare. 
 
Vi söker gott och transparent samarbete med kommunen och andra föreningar, 
och bevakar friluftsmiljöfrågor i närområdet. Bra aktiviteter och trygg 
verksamhet som välkomnar alla, uppskattas av deltagarna och stimulerar 
ledarna. Vi arbetar aktivt för ett inkluderande värdskap. 

3. ÄVENTYR – VÅR VERKSAMHET 

Friluftsfrämjandet i Uddevalla bedriver verksamhet i första hand inom följande 
grenar: 
 
 Långfärdsskridskor  
 Kajak  
 Skogsmulle och skogens värld  
 Vildmarksäventyr 
 Vandring (lågland) 
 
Under 2020 siktar vi inte på att starta några nya grenar – men breddar gärna de 
befintliga, t ex genom aktivare vandring och paddling, nya aktiviteter som MTB 
inom barn- och familjegrupperna etc. Vi hoppas att det sedan kan leda till mer 
självgående verksamhet på sikt. 
 
För att nå dit vill vi uppmana alla medlemmar att engagera sig i föreningen, t e x 
genom att bil ledare i vår verksamhet. 
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Målet för 2020 är att genomföra ca 170 aktiviteter, som alla publiceras, och vi 
strävar efter bättre rapportering i Äventyrshanteraren, stabilare grupper och nya 
initiativ. Vi söker samverkan med andra föreningar. 
 
Arbetet med säkerhetsplanerna tas ett steg vidare. 
 
Lokalavdelningens mål för antal aktiviteter per gren 
Verksamhetsgren Antal aktiviteter 2020 Antal aktiviteter 2019 

Totalt 170 128 
   
Längdskidor  5 - 
Långfärdsskridskor  20 26 
Kajak  25 14 
Kanadensare   (i vildmarksäventyr) 2 
Skogsmulle och skogens värld  20 10 
Mountainbike  (i vildmarksäventyr) 1 
Vildmarksäventyr  20 10 
Vandring (lågland) 80 60 

3.1) Längdskidor 

Vi har ett fint ledsystem på Herrestadsfjället, där spårpatrullen ansat och 
förberett samt skyltat. Vår beredskap är god trots en varm början på vintern. Vi 
tar också höjd för snabba aktiviteter vid tjänligt väder, samt utbildar en ledare 
för längdskidåkning. 
 
Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 God beredskap för att spåra, vid snöfall 
 
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Fortsatt spårunderhåll 
 Alternativa aktiviteter utan snö 
 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2020 är Stefan Mellgren. 
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3.2) Långfärdsskridsko 

Långfärdsskridskoåkning är en av våra paradgrenar. Vid kyliga perioder har vi 
fina isar på sjöarna på Herrestadsfjället och i övriga omgivningar – och inte 
alltför långt till Kynnefjäll, Norra Bohuslän och Värmland. Ledargruppen 
genomgår denna säsong en omvandling och ett skifte i de grenansvariga 
uppgifterna. En gemensam ambition är att det ska växa fram en verksamhet 
med turer för fler ambitionsnivåer. 
 
Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Fungerande nytt grenledarskap 
 Erbjuda ett varierat utbud av turer för åkare med olika kunskapsnivå 
 Rekrytera trygga och aktiva ledare som motsvarar behovet för att täcka in 

även kommande säsongers turer  
 Erbjuda fortbildning och utveckling för ledare och aktiva  
 
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Introduktionskurser för nya åkare 
 Prova-på-åkning vid stabil is 
 Plurrövning/säkerhetsövning 
 Turåkning när is finns 
 Utbilda 1-2 nya ledare 
 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2020 vakant. Flera ledare bidrar till 
administration, utbildning och planering. 

3.3) Kajak 

Vår paddelverksamhet bygger på nära turer i vardagen. Som dragplåster finns 
ett litet antal dagsturer i skärgården. Samverkan söks med näraliggande 
lokalavdelningar. 
 
Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Säkra en kontinuerlig basverksamhet.  
 Utöka gruppen av deltagare som är intresserade av ett framtida ledarskap.  
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 Erbjuda fortbildning och utveckling för utbildade ledare samt aktiva 
medlemmar  
 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Kvällspaddling på hemmavatten under säsong.  
 Nybörjarturer och turer med tema som komplement till kvällspaddlingen  
 Två turer i havsbandet, utöver hemmapaddlandet  
 Samverka med Lysekil och Munkedal om bassängträning mm. 
 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2020 är Hans Rengman. 
 
 

3.4) Skogsmulle och skogens värld  
 

I barnverksamheten finns alltid grupper i olika åldrar. Vi strävar efter att göra 
grupperna mer beständiga över tid och att behålla intresset hos ledare och 
barn. 
 
Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Behålla våra aktiva grupper och trygga ledartillgången på lite längre sikt. 
 Säkra och komplettera grenledarskapet inom Barn- och familjeverksamheten. 
 Fånga upp intresset för ny verksamhet in i befintliga gruppers utveckling så 

att fler stannar längre och att kontinuitet skapas. 
 
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Grupper    
 Skollovsaktiviteter 
 Se även ”Vildmarksäventyr 
 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2020 är Maria Möller. 

3.5) Mountainbike 

 MTB ska utvecklas som en del av Barn- och familjegrupperna. MTB är ingen 
egen gren utan ingår f n i Barnverksamheten. 
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Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Fem tillfällen med cykling för grupperna – och ev även öppna äventyr för 

andra. 
 Erbjuda äventyrscykling/MTB som aktivitet inom familjeverksamheten. 
 Utvärdera möjligheterna att permanenta verksamheten inom Barn eller som 

egen sektion. 
 

De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Erbjuda cykelaktiviteter för familjegrupperna och för andra intresserade. 

3.6) Vildmarksäventyr 

I barnverksamheten finns alltid grupper i olika åldrar. Vi ser nu med glädje att 
det finns äldre barn. Det är viktigt att vi satsar på att behålla och förstärka 
strövare och lufsare. 
 
Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Ny Lufsargrupp 
 Behålla våra aktiva grupper och trygga ledartillgången på lite längre sikt. 
 Säkra och komplettera grenledarskapet inom Barn- och familjeverksamheten. 
 Fånga upp intresset för ny verksamhet in i befintliga gruppers utveckling så 

att fler stannar längre och att kontinuitet skapas. 
 
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Fortsätta befintliga gruppers verksamhet 
  Inspirera till ledarträffar och andra aktiviteter. 
 Fortbilda befintliga ledare för ökad trygghet i ledarrollen 
 Planera för deltagande och arrangerande: Munkalufsen 2020 eller 2021 
 Utveckla MTB vidare, som aktivitet inom sektionen.  
 Utbilda 1-2 nya ledare  
 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2020 är Maria Möller. 
  



 

 

FRILUFTSFRÄMJANDET UDDEVALLA 

friluftsframjandet.se/uddevalla 

3.7) Vandring 

Vandringslederna på Herrestadsfjället lockar till vandrasöndag och vandringar 
med teman, på andra platser etc kan utvecklas.  
 
Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 VandraSöndag som en stadig grundverksamhet. 
 Ett utökat utbud av andra vandringar. 
 En tydligare organiserad vandringsverksamhet 

 
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Hålla Söndagsvandringar vid minst 9 tillfällen. 
 5 Temavandringar som tar oss lite längre 
 Två nyutbildade låglandsvandringsledare 

 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2020 är Erik Bergström. 

3.8) Vardagsvandrarna 

En av våra starka grenar, med ca 60 äventyr under året. Starkt socialt värde och 
en stabil organisation.  
 
Målen för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Vardagsvandrarna fortsätter enligt tidigare mönster  
 Tre ambitionsnivåer under tio veckor per termin 
 
De viktigaste aktiviteterna för verksamhetsgrenen 2020 är: 
 Genomföra Vardagsvandrarnas program 
 Två nyutbildade låglandsvandringsledare 

 
 
Ansvarig för verksamhetsgrenen 2020 är Anita Wireby, Guninger Lindskog, 
Birgitta Wahlberg. 
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3.9) Skogsmulle i förskolan 

Inom det geografiska området för Uddevalla lokalavdelning är Friluftsfrämjandet 
aktivt i följande förskolor och skolor med Skogsmulle i förskolan: Äsperöds 
förskola, Lancasters förskola. 
 
Friluftsfrämjandet i Uddevalla ska under 2020 vidareutveckla samarbetet med 
dessa förskolor och skolor genom att: 
 Interagera med aktiva ledare/personal 
 Stötta ev nya förskolor 
 
Ansvarig för samarbetet med Friluftsfrämjandet i förskolan och skolan 2020 är 
Maria Möller. 
 

5. STUGORNA OCH LEDERNA 

Organisationen av stuggrupper, ledgrupper och stugvärdskapet behöver ses över 
och förstärkas. Långsiktig planering är viktig för att kunna fördela resurser och 
arbetsinsatser rätt i förhållande till hela lokalavdelningens behov och önskemål. 
Ett tydligare uppdrag skulle kunna göra dessa grupper mer självständiga och 
trygga kontinuiteten i form av bemanning vid aktiviteter, och vid arbetsdagar 
och underhåll. 
 
Västkuststiftelsen är huvudman för Bohusleden. Varje kommun ansvarar - i egen 
regi eller tillsammans med föreningar - för skötsel, märkning osv. Nya initiativ 
tra Bohusleden ett steg framåt. 
 
För våra egna lokala leder planeras fortsatt utbyte och komplettering av spänger, 
uppmärkning och skyltning. Viss justering av ledsträckningar är också 
nödvändig. Arbetsdagar planeras för vår och höst längs lederna. 
 
Faddrar till de gula lederna söks, enligt samma modell som för Bohusleden, där 
en person eller familj tar ett mer direkt ansvar för tillsyn av en delsträcka. 
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I och omkring Hällerstugan pågår upprustningsarbeten så att byggnaden är 
säkrad för framtida verksamhet och utveckling. Hällerstugans 75-årsjubileum 
ska firas. 
 

6. VÅRA LEDARE  

Inom Friluftsfrämjandet i Uddevalla är ledarna den viktigaste tillgången. Under 
2020 kommer vi att fortsätta att prioritering av rekrytering, utbildning och vård 
av ledare. En utmaning är att antalet personer med intresse för att anta en 
ledarroll inte motsvarar behoven i de olika grenarna. Det innebär att planen 
sannolikt inte går att uppfylla och att skevheter i ledarfördelningen måste 
bevakas. Vår ekonomi medger utbildning av ledare i alla grenar där det behövs 
för att utveckla verksamheten. 
 
Under 2020 genomför vi följande prioriterade aktiviteter: 
 WAOW - för ett inkluderande värdskap. 
 Utbildning av ca 10 nya ledare i olika grenar. 
 
Lokalavdelningens behov av nyutbildade ledare 2020 
Verksamhetsgren Antal ledare Varav nya 2020 

Längdskidor  1 1 
Långfärdsskridskor  16(21) 5 
Kajak  4(8) 2 
Kanadensare  -  
Skogsmulle och skogens värld  4 (6) 3 
Mountainbike -  
Vildmarksäventyr  5 (9) 3 
Vandring (lågland) 9 2 
Vardagsvandrare 18 2 

 
Lokalavdelningen ska årligen säkerställa att samtliga ledarmarkeringar i 
medlemsregistret är aktuella, och att kompetensen är i linje med Styrdokument 
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Friluftsakademin. Det innebär t ex att föreningen förutsätter att alla ledare 
kontinuerligt deltar i fortbildning inom sin verksamhet. 
 
Alla ledare som arbetar med barn och ungdomar under 18 år ska ha visat upp 
ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. 
 
Ansvarig för arbetet med våra ledare 2020 är Styrelsen. 

7. VÅRA MEDLEMMAR 

Vi vill bli fler. Fler medlemmar och fler aktiviteter är viktigt för att uppnå vårt mål 
(ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen), för en god ekonomi och för 
en stark röst i samhällsdialogen.  
 
Friluftsfrämjandet strävar vi efter att spegla samhällets mångfald och att erbjuda 
verksamhet som är välkomnande, anpassad och trygg för alla. Lokalavdelningen 
vill 2020 särskilt fokusera på följande grupper av (potentiella) medlemmar: 
 Barnledare med ett längre aktivitetsperspektiv 
 Yngre ledare som komplement till vår erfarna ledarkår 
 Nya aktiva grupper med potential att skapa nya medlemsgrupper 
 
Lokalavdelningens mål för antal medlemmar 2020 är 1000, vilket innebär en 
stabilisering av tidigare års medlemstal jämfört med 2019. Vi har de senaste 
åren haft ett stort tillflöde av nya medlemmar, medan nettoökningen har varit 
låg eftersom vi även tappar tillfälliga medlemmar. Vi bör nu se på aktiva insatser 
för att behålla fler av dem som söker sig till Friluftsfrämjandet under längre tid. 
 
För att fokusera på dessa grupper och nå medlemsmålet ska lokalavdelningen 
genomföra följande aktiviteter: 
 Äventyrsdagen i september 
 Medverkan vid Nationaldagen och andra föreningsaktiviteter 
 Delta i mässor, kommunens programdagar mm 
 Riktade insatser mot identifierade grupper 
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Ansvarig för arbetet med medlemsmålet 2020 är Styrelsen. 

8. VÅR ORGANISATION  

8.1) Årsmötet 

Årsmötet hålls den 9 mars 2020 

8.2) Styrelsen 

Valberedningen har i år ett omfattande arbete för att skapa en modern, 
fungerande styrelse. Det innebär att flera platser är öppna för nyval. Det innebär 
också att en rad uppdrag i och utanför styrelsen kan komma att omformas eller 
introduceras. 
 
Styrelsen ska (utöver de poster som utses av årsmötet) utse grenansvariga, 
ansvarig för ledare (inkl. rekrytering, utbildning, vård och ledarmarkering), 
ansvarig för trygghet (inkl. säkerhetsplaner och utdrag ut belastningsregister), 
ansvarig för samhällsdialog, samt nominera till olika regionala uppdrag 
(exempelvis kursledare). 
 
Detta sker löpande inom styrelsen – men alla medlemmar inbjuds att delta med 
sina specialintressen och kompetenser så att vi får ett bredare engagemang i de 
ide- och utvecklingsfrågor som är viktiga för hela Friluftsfrämjandet nu och i 
nära framtid. 
 
För att göra arbetet i styrelsen effektivare och mer inspirerande ska styrelsen 
under året genomföra följande aktiviteter: 
 WAOW – för ett inkluderande ledarskap 
 Besök i andra lokalavdelningar 
 Uteaktiviteter tillsammans 
 Introduktion av TEAMS som gemensam plattform för kommunikation 
 Löpande stötta valberedningen 
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8.3) Ekonomi och finansiering 

 
Våra primära intäkter är en del av medlemsavgiften samt aktivitetsavgifter, 
kommunala bidrag till barnverksamheten och driftsbidrag till leder och stugor. 
Därutöver erhåller vi stöd från Studiefrämjandet, bland annat baserat på 
rapporterade aktiviteter. 
 
Vi har för närvarande inga projekt i form av aktiviteter. Hällerstugans förnyelse 
finansieras med bidrag från Thordénstiftelsen och tidigare inkomna gåvor. 
 
Under 2020 kommer vi att fortsätta den tidigare beslutade översynen av 
deltagar- och aktivitetsavgifter och de verksamhetskostnader som är direkt 
kopplade till grenar, grupper och andra specifika tillfällen. Syftet är att ha en 
transparent redovisning och en stabil balanserad ekonomi i våra olika 
verksamheter, som kan utvecklas inom ramen för vår totala verksamhet. 
 
Under 2020 kommer vi att sträva efter att säkra våra intäkter och nå en 
stabilitet i vår omsättningsnivå.  
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8.4) Ökad trygghet 

Lokalavdelningen behöver säkerställa att aktiviteterna är trygga, till exempel 
genom att: 

 alla ledare har relevant och aktuell utbildning 
 det finns en säkerhetsplan för varje aktivitet 
 begränsat utdrag ur belastningsregistret från alla ledare (över 15 år) som 

arbetar med barn och ungdomar under 18 år 
 i dialog med grenledarna utvärdera säkerheten inom de olika grenarna 

och i andra verksamheter. 

8.5) Vårt varumärke 

Vårt varumärke är summan av de tankar, känslor och intryck som vår omvärld 
associerar med Friluftsfrämjandet. Vårt ansvar för varumärket definieras i Blå 
boken – En bok om Friluftsfrämjandets varumärke. 
 
Ett starkt varumärke hjälper oss att: 
 Attraherar fler medlemmar och ledare 
 Gör alla som verkar i organisationen mer stolta och lojala 
 Gör oss mer intressanta för samarbetspartners och finansiärer 
 Förtydligar varumärket, likväl som relationen till våra övriga varumärken och 

verksamheter 
 Stärker helhetsupplevelsen av oss som organisation 
 Skapar effektivare marknadsföring och kommunikation 
 Säkerställer vår integritet, att vi är likadana på utsidan som vi är på insidan 
 
Lokalavdelningen ska bidra till ett starkt varumärke genom att arbeta i linje med 
Blå boken och Friluftsfrämjandets Grafiska manual, samt genom att uppmana 
ledarna att bära profilplagg vid alla aktiviteter. Beachflaggor eller banderoller ska 
alltid finnas med vid samlingar och aktiviteter så att vi syns. 
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8.6) Hållbarhet 

Friluftsfrämjandet arbetar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi gör 
det genom att:  
 erbjuda verksamhet som är välkomnande, anpassad och trygg för alla. 
 planera vår verksamhet så att den har minimal inverkan på miljön och 

klimatet. 
 delta i samhällsdialogen för bra friluftsmiljöer, mer tätortsnära natur och för 

allemansrätten. 
 samarbeta med likasinnade organisationer. 
 vara en demokratisk organisation som bygger på ideellt engagemang. 
 Delta i och bidra till samarbetet inom nätverket Tillsammans för  
 Inkludering för att Friluftsfrämjandet ska kunna vara öppet för alla. 
 strävar efter en transparent dialog med kommunen och andra föreningar i 

enlighet med avtalet ÖK idé där vi deltar aktivt i den ideella sidans 
arbetsgrupp. 

 


