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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

129 år av äventyr - vårt bidrag till ett bättre Sverige 

Som lokalavdelning bidrar vi till att leverera lösningen på denna samhällsutmaning. 

Det är vi som ser till att stora och små kommer ut i naturen och får röra på sig till-

sammans. För det är ju inte bara motionen och den friska luften vi bidrar med. Just 

”tillsammans” är ju något som är lite nedtonat i samhällsdebatten, men ack 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. 

Även 2021 har präglats av covid-19 men inte i lika hög grad som året innan. Vi lärde 

oss och kunde använda våra erfarenheter för att bedriva vår verksamhet nästan som 

vanligt. Nedan kan ni läsa om allt roligt som våra olika sektioner har gjort under året.  

Vi kunde ha öppet Bastungenkafeét en månad på hösten och är glada för det, liksom 

de gäster som kom. Styrelsen har under året arbetat med att uppdatera Krisplanen 

och förmedla innehållet till våra olika sektioner. Tillsammans med barnsektionen  

ordnade vi i oktober Mulles dag vid Skidstugan. Det var mycket populärt bland de 

deltagande barnen. 

På den sedvanliga Ledarträffen hade vi säkerhet som tema och fick en bra genom-

gång av första hjälpen mm av Anneli Andersson, barnledare på Sundals-Ryr. 

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! 

Carina Mundin,  
Ordförande  
Friluftsfrämjandet Vänersborg 



  3 

 

 

 

VÅRA VERKSAMHETER 

Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med över 100 

000 medlemmar och 7000 ideella ledare. Drygt 800 av dem är medlemmar i vår lo-

kalavdelning, varav ca 50 ledare. Vårt fokus sedan starten år 1892 är att genom fri-

luftsliv verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla.  

Vi arbetar för att behålla och utveckla vår verksamhet utifrån behov och efterfrågan 

inom Friluftsfrämjandet, men även baserat på insikter från omvärlden. Våra grenar 

och de aktiviteter som görs inom varje gren, utgör kärnan i vår verksamhet.  

Totalt har vår lokalavdelnings verksamhet skapat och genomfört 4220  aktivitetstim-

mar. 

Vid genomgång av verksamhetsplanen för 2021 så ser vi att vi genomfört de aktivite-

ter som vi planerade för, till exempel en Hitta Vilse-utbildning i september och Mulles 

dag i oktober. 

BASTUNGEN 

Vår stuga, Bastungens fyr, har fått en ny spis och eldstaden är kontrollerad och sotad 

så att det är säkert att elda i den. Uthyrningen har på grund av pandemin varit mindre 

än under ett normalt år. Vi har en fin föreningslokal som vi försöker utnyttja till möten, 

utbildningar mm. 

Under söndagarna i oktober månad 2021 kunde Bastungen äntligen slå upp sina por-

tar igen, efter ett långt uppehåll på grund av pandemin. Under fem söndagar var där 

full aktivitet med många trevliga gäster som visade sin uppskattning över att vi åter 
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hade öppet. Vissa förändringar har gjorts för att göra caféverksamheten så smidig 

som möjligt för alla fantastiska medarbetare.  

Bastungen var utsatt för ett flertal inbrott under 2020.  Skadorna som tillfogades re-

parerades i början av 2021. Några goda medlemmar städade upp efter de oväl-

komna besöken. Vissa stulna inventarier fick köpas in på nytt.  

Gunnel Wretlind, ansvarig caféverksamheten Bastungen och  

Ann-Marie Zakariasson, representant för styrelsen 

 

 

 

BARN – FRILUFTSÄVENTYR 

Friluftsäventyr är Friluftsfrämjandets barnverksamhet och består av två delar: 

Skogsmulle och skogens värld, vår verksamhet för barn 0–6 år, samt Vildmarksäven-

tyr för barn 7–12 år.  

 

Friluftsfrämjandet har ca 34 000 barnmedlemmar varav 192 barn finns i vår lokalav-

delning. Friluftsfrämjandet har en viktig uppgift att erbjuda barn- och ungdomar me-

ningsfulla aktiviteter. Genom att hjälpa unga att upptäcka glädjen av att vistas i natu-

ren 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 fritidsverk-

samhet och i skolan/förskolan.  
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VÅRA BARNGRUPPER 

SUNDALS-RYR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2021 har vi haft barnverksamhet med Knopp (ht), Knytte, Mulle, Strövare och 

Lufsare. Grupperna har haft regelbundna träffar med ca 7 tillfällen per termin. Vi har 

haft 11 ledare under året. Det har varit ett stort intresse och många deltagande barn. 

Verksamheten håller till på Kroppefjäll.  

Knopp startade upp sin verksamhet under hösten med 8 barn samt deras föräldrar. 

Varje träff har varit 1,5 h och man har sjungit sånger om olika djur, lekt och utforskat 

omgivningarna runt Knytteplatsen. Speciellt spännande har det varit att ”fiska” vid de 

olika vattensamlingarna. Den medhavda matsäcken har varit pricken över i:et.  

Knyttegruppen har haft verksamhet under hela 2021. Ca 16 barn samt vuxna var 

med. Fokus i verksamheten har varit att bli trygg i skogen, utforska och upptäcka 

med hela kroppen. Hemliga påsen introducerades under vt och var en röd tråd ge-
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nom hela terminen. I den hemliga påsen stoppade barnets medföljande vuxen ner 

något från naturen som barnet skulle lista ut vad det var bara genom att känna på 

saken med handen. Ett annat återkommande inslag var myrstacken vid vår knytte-

plats. Den är spännande att följa året om. Mycket händer i en myrstack och myrorna 

uppskattar verkligen att få smaka på en överbliven smörgåsbit från matsäcken.  

Mullegruppen har hunnit med en del under året. Under vårens första träff pratades 

det om vårtecken och barnen fick plantera olika fröer. Man hann med att undersöka 

små vattendrag med håvar och luppar samt haft besök av både skräptanten och 

Mulle. Självklart har barnen även haft fri lek, byggt kojor och gjort andra påhittiga sa-

ker.  

Höstterminen startade i september, de pratade om hösten och dess färger och hur 

djuren förbereder sig för vintern. Det blev återigen ett besök av Mulle vilket var väl-

digt populärt. Senare under hösten smyckade barnen personliga stubbar med vack-

ert material från naturen. Gruppen pratade om var djuren tar vägen på vintern, ko-

kade soppa på kottar och lekte olika lekar i form av banan-ta och mulleleken.  

Strövarna har haft fokus på att upptäcka naturen på ett lekfullt sätt. De har lekt, byggt 

kojor, gått spårjakt, täljt barkbåtar, vandrat och lagat mat. Under våren gjorde de i 

ordning sin Strövarplats i skogen vid Myresjön, då denna tagits i bruk av okända och 
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förstörts. Man byggde nya bänkar och en ny trefot. Under året har man lärt ut alle-

mansrätten, hur man hanterar kniv samt vad man gör om man går vilse.  

Strövarbarnen har varit särskilt intresserade av bäcken och ravinen som leder ner till 

sjön. Lufsarna har under året paddlat, både i dagsljus och mörker med pannlampor. 

Man har lagat mat på stormkök i olika matlag. Man har utmanats i matlagningen ge-

nom att alla matlag haft samma ingredienser att förhålla sig till men fått fram helt 

olika rätter.  

Lufsarna har övernattat i vindskydd i minusgrader och har varit i klätterstugan i Vä-

nersborg och klättrat. Som avslutning på 2021 års verksamhet hade vi en riktigt my-

sig kväll en fredag i december. Alla barn från samtliga grupper var tillsammans med 

sina familjer inbjudna till Granan. Där fick man gå en reflexbana med ficklampa, träffa 

Tomten och Skräptanten, samt mumsa på korv med bröd och saft. Det var snö och 

stämningsfullt. De äldre barnen underhöll med luciatåg och både Mulle, Skräptanten, 

Nova och Laxe var med i tåget.  

Justine Särnerblom 

VÄNERSBORG/VARGÖN  

Ansvariga Ledare för Skogsmulle våren 2021 var Maria Brunberg och Evelina Ljung-

gren. På grund av Covid-19 och tillfälligt bortfall av ledare kortades terminen ner och 

hade endast 5 tillfällen. Temat för terminen var vatten. Förutom detta tema har vi pra-

tat om spår av djur om t ex bajs. Men 

såklart präglas alla träffar av utfors-

kande, lek och kreativitet i naturen. 

Gruppen består av 10 barn och vi hål-

ler till vid Eldmörjan uppe på Hunne-

berg. Skogsmulle kom vid ett tillfälle 

och hälsade på till barnens förtjusning. 

Ansvariga ledare för höstterminen var 

Anna Metso och Maria Brunberg. 

Gruppen består av 10 barn och vi hål-

ler till vid Eldmörjan vid Hunneberg. 

Under terminen har vi träffats 7 

gånger. Under dessa träffar har vi be-

kantat oss med kartan och  gjort en 

rejäl vandring. Vi har dessutom intro-

ducerat mullekniven (en potatisska-

lare) och byggt en koja. Även denna 

termin kom Skogsmulle förbi.  
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Skogsknyttes ledare under höstterminen 2021 har varit Evelina Ljunggren och Maria 

Brunnberg samt att Anna Stahle har varit med som hjälpledare. Vi har haft 11 barn 

under terminen.  Vi har som tidigare år hållit till vid kolmilan på Hunneberg. Temat för 

terminen har varit höst och barnen har fått tillfälle att upptäcka naturen som förbere-

der sig för vintern. Gruppen har även haft ett tema kring nedskräpning. Bra vanor 

skapas tidigt! Vi har träffats vid 7 tillfällen. Vid varje tillfälle har en knytte i form av en 

gosig nyckelpiga följt med oss ut i skogen där barnen turats om att ansvara för 

knytte. Under hela terminen har vi under fikan läst sagan om ”allemansråttan” som är 

en saga om allemansrätten på knyttebarnens nivå.  

Till höstterminen 2021 startades en ny Knyttegrupp upp för barn födda 2018, där det 

även fanns plats för barn födda 2019. Ansvarig ledare för gruppen är Anna Metso 

och har under terminen haft Delphine Pieragostini med sig som hjälpledare.  Grup-

pen består av 12 stycken barn och vi har träffats 7 gånger under terminen. Vi har haft 

Kolmilan vid Erdalen uppe på Hunneberg som träffpunkt. 

Terminen har präglats av att lära känna varandra och platsen vi håller till vid. Vi har 

bekantat oss med Knytte, nyckelpigan, som alltid är med oss vid varje tillfälle, och 

som följer med ett av barnen i fickan varje gång. Vi har letat löv och färger i naturen, 

sökt efter Knyttes bortsprungna kompisar i skogen, tittat på den spännande bäcken 

som finns på platsen, sagt god natt till några av djuren i skogen inför vintern och 

hjälpt Pigge igelkott att göra en lövhög som han kan sova i.  

Terminen avslutades med gemensam grillning där alla familjer själva tog med det 

som skulle grillas. 

Anna Metso 

KAJAK 

Kajakverksamheten har en stark ställning i Friluftsfrämjandet, och så även hos oss i 

Vänersborg. Under normala år lockar det många deltagare till alla aktiviteter. 

Vi har varit 16 mer eller mindre aktiva ledare i kajaksektionen och har som i fjol 11 
kajaker. Verksamhet har även i år varit mindre på grund av covid-19. Vi har till exem-
pel inte kunnat ha den nybörjarverksamhet vi brukar ha eller kunnat erbjuda bas-
sängträning. 
 
Onsdagspaddlingar genomfördes under 14 kvällar, från 9 juni till 15 september, en 
kväll blåste bort. Det var få paddlare med egna kajaker som deltog. I genomsnitt var 
vi 12 kajaker och som mest 21.  
 
Familjepaddlingar genomfördes under 3 kvällar med 11-12 deltagare per kväll. 
 
Säsongen avslutades traditionsenligt på Ramsvik sista helgen i september med 
många deltagare, varav en del även från andra lokalavdelningar i vår region.  
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Efter förändring under hösten, är vi  nu 12 ledare och hjälpledare. Håkan och 
Barbro avgår som sektionsledare.   
  
Barbro Östholm   
Avgående sektionsledare. 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

Att åka långfärdsskridskor är en uppskattad gren på vintern hos oss i Vänersborg. 

Den är dock mycket väderberoende och på så sätt lite exklusiv. Sektionen har höga 

ambitioner att erbjuda turer med fin is, vilka ibland kan locka över 30 deltagare 

Sektionen har haft två ledarträffar. På höstens upptaktsmöte passade vi på att se 

över vår låneutrustning, där vi putsade skor, testade kastlinor och isdubbars hållbar-

het. Sektionsledare har varit Monica Gunnarsson och Stefan Winblad. Utöver dessa 

två har det varit 10 aktiva ledare. 

I januari hölls en digital nybörjarkurser för säsongen 2021. Kurspaketet delades in i 

teoripass skridskoteknikpass samt tur på naturis. I och med att kursen var digital 

hade vi deltagare från Skövde, Bohus Björkön och Alingsås med oss. Totalt 12 per-

soner deltog. Eftersom covid-19 härjade även den här säsongen höll vi vårt skridsko-

teknikpass på Boteredssjön. Övriga utlysta turer under året syns nedan: 

 

Plats Datum 
Typ av 

tur Personer Kilometer 

Sikhall 210214 IV 16 28 

Sikhallsviken 210214 V 13 21 

Sikhall 210213 V 15 25 

Sikhall 210213 V 8 15 

Vrångevattnet 210207 V 14 0 

Hästefjorden 210131 Välk 24 20 

Hästefjorden 210130 v 8 29 

Långhalmen 210124 IV 12 33 

Långhalmen 210123 V 12 21 

Sannäsfjorden 210117 V 21 20 

Stendammen 210116 Välk 4 15 

Rinnen 210109 V 11 30 

      158 257 

 

Premiärturen för året gick som oftast till Värmland där Rinnen bjöd på lätt frostpudrad 

yta och en kraftig motvind hem efter sista svängen. 
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Långhalmen besöktes flera gånger både med privata turer och arrangerade turer.  

På Hästefjorden den sista soliga dagen i januari tränade vi oss i att kasta lina till ”fin-

gerade” nödställda. Denna dag bjöd verkligen på det allra bästa både vad gäller is 

och väder! 

 

På alla hjärtans dag njöt vi av ytterligare en fantastisk dag på isen. Vi fick snirkla oss 

fram mellan snösjoken i Sikhallsviken, för att hitta den fina kärnisen.  

 

En ny erfarenhet den här säsongen var Vrågevattnet på Herrestadsfjället som böjd 

på en plogad bana som slingrade sig fint längs kanterna på sjön. Här kunde både 
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nybörjare och vana åkare njuta av turen. 

Vid 3 tillfällen i  oktober hade vi bokat istid i arenan för att träna upp tekniken inför 

säsongen. 

Vi arrangerade även en teknikkurs i samverkan med Trollhättans skridskoklubb där 

en handfull personer fick instruktioner av självaste Göran van der Poel.  

 

Vid 2 tillfällen i december var det dags för nybörjarkurser igen. Den här gången blev 

det fysisk utbildning i Bastungen med sammanlagt 19 trevliga nybörjare, som även 

fick teknikträning i hockeyrinken och en premiärtur på is.  

Den 16 december var det medlemskväll på Team Sportia på Överby, med fina rabat-

ter för skridskofantaster! 

Monica Gunnarsson 

 

VANDRING LÅGLAND 

Vandring lågland är en vardags- och helgverksamhet som är förhållandevis lättill-

gänglig som passar många. Vi erbjuder oftast dagsturer men också turer med över-

nattning. Vandringsgrenen erbjuder otaliga variationer på inriktningar och teman 

såsom: blomstervandring, geocacheing, geologi mm. 

Två ledarträffar har hållits. I oktober deltog vi i regionens inspirationsvandring för le-

dare, denna gång på Tjörn. Två ledare har gått utbildningen i låglandsvandring 

(Skåne) 

 

Ansvariga sektionsledare har varit Monica Gunnarsson och Marie Odenbring. Utöver 

dessa har det varit sju aktiva ledare 

 

Vandringar:  

Den 23 maj inledde vi säsongen med en ledarvandring som gick runt Vänersborg. Vi 

utforskade leden som kallas Vandra i Vänerstad, ca 10 km.  

 

Den 13 juni tog vi oss 14 personer upp till Bräcke ängar i Edsleskog. Dagen bjöd på 

strålande solsken och ängarna på prunkade försommarprakt. Vi avrundade med att 

gå bort till Edsleskogs gamla kyrkplats men valde att inte smaka på vattnet i St Ni-

colaus källa.  
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Blomsterprakt att examinera och utsikt över Bräcketjärnet från Bräcka ängar.  

 

Den 14 juli tog vi en tur till Ryrbäcken utanför Trollhättan. En av vårens uppskjutna 

vandringar som nu kunde bli av.  

 

Den 15 augusti upprepade vi Vandring i Vänerstad, denna gång för allmänheten. Vi 

bestämde att vi också skall prova de andra städerna runt Vänern under kommande 

säsong.  

 

Den 29 augusti gick turen till Bredfjället och sjön Store Vektor runt. Denna mycket 

trevliga tur har vi kört några gånger.  

 
Turen runt Store Vektor bjuder på variation och många fina miljöer.  

 

Den 19 september var det vandring med geocaching-tema. Plats var Klämman på 

Herrestadsfjället. Deltagarna lärde sig grunderna eller filade på redan god kunskap.  
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Den 16-17 oktober genomfördes årets tvådagarsvandring. Denna gång besöktes 

Koster, Sydkoster på lördagen och Nordkoster på söndagen. Turen avslutades med 

god mat på Kosters Trädgårdar. Som alltid var turen mycket populär med deltagare 

från olika delar av landet.   

 

Den 13 november körde vi sista vandringen för året. En tur med historia och geologi 

på schemat. Först gick vi runt Vitteneleden där guld och boplatser från romersk järn-

ålder hittats. Sedan rundade vi Hunneberg och stannade vid den Gyllene spiken – en 

internationell geologisk referenspunkt för en geologisk nivå som kallas Floian – 

namngiven efter byn Flo öster om Hunneberg. 

Marie Odenbring Widmark 

KLÄTTRING 

Klättring i Friluftsfrämjandet Vänersborgs innebär oftast så kallad bouldering i vår 

Klätterstuga i Öxnered. Trots att den är relativt liten kan den erbjuda utmanande och 

utvecklande klättring för både barn och vuxna. Under sommarhalvåret erbjuds också 

utomhusklättring och även turer till andra klätterområden kan förekomma. 

Under 2021 har verksamheten fortsatt varit låg på grund av rådande pandemi. Med-

lemmar har på eget bevåg och ansvar tillåtits klättra i lokalen. Aktiviteten har varit låg 

i stugan med runt ett halvt dussin aktiva medlemmar.  

Under sensommar och hösten har några  medlemmar varit aktiva i utomhusklättring i 

mindre klätterpar på 2-3 personer. Inbjudningar och initiativ till de tillfällen har skett i 

lokalen alternativt i den gemensamma Messenger gruppen av medlemmarna själva. 

Inga förändringar i lokalen har skett under året då aktiviteten har varit låg. 

Sektionsledare har varit Niclas Nord. 

Marcus Svensson (ny sektionsledare) 

VÅRA LEDARE 

Ledare och förtroendevalda är grunden för all vår verksamhet. Varje år utbildar Fri-

luftsfrämjandet flera hundra ledare till våra olika verksamheter. Vi stöttar det viktiga 

jobb som de gör, ge dem möjlighet att utvecklas och uppmuntra dem stanna i organi-

sationen.  

Föreningens sammansättning av ledare och medlemmar speglar inte samhället 

2021. Vi har därmed en mångfaldsutmaning. Utmaningen är störst när det gäller et-

nisk och kulturell mångfald, samt att alltför få barn fortsätter som ungdomar i organi-

sationen. Vi vill underlätta nyrekrytering av både ledare, kursledare och förtroende-
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valda. 

 

Friluftsakademin har ett ansvar i att säkerställa lokalavdelningarnas försörjning av 

ledare och förtroendevalda, genom kvalitativa utbildningar inom ramen för våra ut-

bildningsplaner. Utbildningarna genomförs av våra kursledare med ledning och stöd 

av samordningsgrupper, utbildningsteam och tjänstemän på nationell och regional 

nivå.  

Vi var under 2021 drygt 40 ledare. Under året har vi utbildat 5 nya ledare fördelat på 

barn och vandring. 

VÅRA MEDLEMMAR  

För att verka i enlighet med vårt ändamål, behöver vi en hållbar och stark medlems-

tillväxt. Friluftsfrämjandet arbetar för att öka antalet medlemmar – dels genom nya 

medlemmar, men framförallt att få befintliga medlemmar att stanna kvar hos oss. Det 

gör vi genom att göra medlemskapet attraktivt – aktivera dem med både äventyr, 

kunskap och inspiration över hela året. Vi strävar mot världens bästa friluftsaktiviteter 

levererade av Sveriges mest eftertraktade ledare.   

Vi har under 2021 ökat antalet medlemmar med 43 stycken jämfört med 2020. Gläd-

jande är vi åter över 800 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 Friluftsfrämjandet.se – vårt 

gemensamma fönster mot samhället. Vi kommunicerar i följande kanaler: 

• Vår egen plats på friluftsframjandet.se 

• Vår lokalavdelnings del i Äventyrshanteraren på friluftsfrämjandet.se. Genom 
våra totalt 4220 aktivitetstimmar har vi bidragit till att göra vår verksamhet mer 
känd lokalt och Friluftsfrämjandet som helhet mer attraktivt. 

• Vår lokalavdelnings egen Facebooksida där vi snart är uppe i 900 medlemmar 

• Vår informationsbroschyr 

• Annonsering i lokalpressen 

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 huvudde-
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len 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. 

DEMOKRATI OCH ORGANISATION  

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation och vi bygger vår verksamhet på demo-

kratiska principer. Vår organisationsstruktur Riks/Region/Lokalavdelning styrs av 

gemensamma stadgar. Som enskild medlem kan man vara med och påverka i både 

mikro- och makroperspektivet genom vår modell för representativ demokrati.  

Friluftsfrämjandets verksamhet leds av styrelsen och generalsekreteraren i enlighet 

med organisationens stadgar, beslut tagna på stämmor, gällande strategiska rikt-

ningsdokument och andra styrdokument. Vår lokalavdelning leds av styrelsen. 

Styrelsen har under året arbetat med att uppdatera Krisplanen och utforma ett kort 

med kort information om vad man som styrelsemedlem ska göra i en akut situation. 

Vi har också haft deltagare på Regionträffen i Uddevalla som äger rum i oktober och 

på Inspirationsdag på Quality hotell i Vänersborg för ledare i Region Väst. Under 

hösten hade vi en gäst från kommunen, Pål Castell som berättade om kommunens 

planer för friluftsliv i Vänersborg.  

Vi arrangerade Ledarträffen i november, vars syfte är att samla ledare för fortbild-

ning, erfarenhetsutbyte och inte minst stärka "främjarkänslan". Vi inbjöd alla med-

lemmar till vår traditionella Grötfest i början av december. 

Vi har 9 ledamöter i styrelsen. Under året har vi genomfört 14 styrelsemöten varav 2 
extra. 

Årsmötet genomfördes digitalt med Kenneth Carlsson som inbjuden ordförande. Efter 
årsmötesförhandlingarna berättade kajakpaddlaren Jonas Alexandersson om ett par 
av sina paddlingar i exotiska vatten. 
 

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR 

Vår Lokalavdelnings styrelse ska leda, driva och utveckla verksamheten så att än-

damålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen skall verka i enlighet med Frilufts-

främjandets stadgar och styrelsens arbetsordning.  

STYRELSEN 

Ordförande Carina Mundin 

Kassör Sven-Olof Sterner 
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Sekreterare Anne-Marie Zakariasson 

Ledamot Fredrik Grund 

Martin Andersson 

Suppleanter Niclas Dagson 

Eva-Lis Larsson 

Ottilia Balazc 

Jeanette Granlund 

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: 

Team Sportia , Överby    
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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.

 


