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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

2017 har passerat och tittar man på medlemsutvecklingen i Region väst så har vi ökat med 7% vi blir 

fler och det är riktigt roligt. Fler medlemmar behöver också fler ledare och även där har det gått bra. 

Över 200 nya ledare utbildades i regionens regi under 2017.  

Regionens två viktigaste uppdrag är att stötta lokalavdelningar och utbilda ledare. Dessa positiva 

siffror visar på att vi gör rätt saker för våra medlemmar.  

Under året har Friluftsakademin diskuterats på olika nivåer och ett förslag till hur denna skall arbeta i 

framtiden skall behandlas på Riksstämman som i år går av stapeln utanför Höör i Skåne.  

Nu ser vi fram emot 2018 med många inspirerande möten, tillfällen att göra saker samt att har roligt 

i naturen, tillsammans.  

 

Erik Lennerstedt  

Ordförande i Region Väst 
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SUMMERING 2017 

För våra huvudmål har Region väst under 2017 uppnått följande jämfört med uppsatta mål eller 
gentemot 2016: 

• Vi har ökat antalet medlemmar med till 19 690 medlemmar. En ökning med ca 7% från 
föregående år. 

• Vi har utbildat 204 ledare under året. Det är en ökning med 13% jämfört med 2016. 

• Vi har genomfört övrig verksamhet där 166 deltagare har deltagit i aktiviteter inom regionen 
för att öka kommunikationen mellan regionen och lokalavdelningar genom träffar och 
inspirationsdagar med mera. Det är en minskning med 34% som beror på ett par planerade 
fortbildningsdagar som blev inställda på grund av lågt deltagarantal samt att vi 2016 erbjöd 
ett par föreläsningar om Hypotermi (Nedkylning) som lockade drygt 60 deltagare. 

• Vi redovisar ett positivt resultat jämfört med budget för verksamhetsåret. Resultatet bygger 
i huvudsak på lägre kostnader för verksamheten och specifikt avseende regional utveckling.  
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Resultat av uppsatta mål och aktiviteter enligt verksamhetsplan för 2017 

Ung verksamhet 

Friluftsfrämjandet – att synas och stötta lokala engagemang 

Utveckling av lokalavdelningar 

Utbildningsverksamhet 

Fortbildningsdagar/workshops 

Kartlägga ungverksamhet och dess behov.  
Erbjudit Ung i styrelseutbildning, deltagande på Ungdomsstämma 
genom ombud.  

Genomfört 
Genomfört 

DKM+ (Dalslands Kanotmaraton) 11 – 12 augusti Genomfört 

Sweden Outdoor Festival, Billingen Skövde 16 – 17 september Genomfört 

Munkalufsen, 16 – 17 september Vänersborgs lokalavdelning. 
Ekonomiskt bidrag och stöd med inbjudan och annonsering. 

Genomfört 

Nyhetsbrev till lokalavdelningar Genomfört 

Fyra Träffpunkter där lokalavdelningarna har varit inbjudna för att 
träffa regionstyrelse och verksamhetsledaren för att få en 
uppdatering av vad som är på gång i regionen. 

Genomfört 
Göteborg, Karlstad, 
Uddevalla, Skövde. 

Regelbundna nyhetsbrev via e-post till medlemmar med aktiva 
uppdrag i lokalavdelningarna med information om utbildningar, 
fortbildningar och annat som sker i regionen. 

Genomfört 

Regionen har skickat ut en enkät till alla lokalavdelningar där vi 
efterfrågat lokalavdelnings fem främsta behov och utmaningar. 
Resultatet av detta har presenterats på årets Träffpunkter. 

Genomfört. Enkäten fanns ej 
med på aktivitetslistan för 
2017. 

Uppstart av nytt utbildningsteam inom Låglandsvandring som 
hade sin första utbildning våren 2017. 

Genomfört 

Medverkat till utvecklingsarbetet inom Friluftsakademin genom 
styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp samt genom träffar 
med utbildningsteam. 

Genomfört 

Ytterligare kursledare till utbildningsteam långfärdsskridskor är 
utbildad. 

Genomfört 

Regionen har vid nio tillfällen genomfört fortbildning/workshops 
under året. Varierande teman så som Fjälledarnormen, HLR, 
meteorologi, vandring, svampkurs, Skogsmulle på besök, Ung i 

Genomfört 
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Skogsmulle i Förskolan 

Skogshjältarna 

Ledarutbildningar 

 

Friluftsakademin 

Ekonomi  

Målet är att öka medlemsantalet med 5% under 2017. Uppnått med en ökning på 7%. 

Styrelsen arbetar aktivt med att söka bidrag till region västs 
verksamhet. 

Genomfört 

 

 

styrelsen, Skogsmulle som naturens förespråkare nu och i 
framtiden. 

Här erbjuder vi utbildning till pedagogisk personal på förskolor för 
att påvisa hur de kan göra sin uteverksamhet mer meningsfull 
kopplat till målen i läroplanen för förskolan. 

En utbildning genomförd 
under hösten 2017. 
5 nya avtal. Målet var 10 st. 

2016-2017 års projekt med Ryaskolan i Göteborg har avslutats och 
ett nytt påbörjats med Landamäreskolan för läsåret 2017/2018. 
Här erbjuder vi förskoleklassens personal att få mer kunskap om 
en bra pedagogisk uteverksamhet. Samtidigt får alla barn i 
förskoleklassen vara tillsammans med ideella barnledare från 
Friluftsfrämjandet för att lära mer om naturen och vad som finns i 
skogen. I uppdraget ingår också att arrangera familjekvällar, något 
som är mycket uppskattat. 

Genomfört 

Vi har utbildat 204 ledarkompetenser under året. 
Några utbildningstillfällen har ställts in pga för få anmälda. 

 

Regions väst deltar aktivt i nationellt arbete genom vår 
verksamhetsutvecklare som ingår i projektgruppen. 

Genomfört. 
Verksamhetsledaren har 
deltagit i den nationella 
arbetsgruppen. 
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Styrelsen 

 

 

 

Styrelsen sammanträder regelbundet, på plats eller via telefon, 
och har kontinuerlig uppföljning av verksamheten. 

8 möten genomförda under 
2017. 

Styrelseprotokollen publiceras på vår hemsida. Genomfört 

Styrelsen deltar i löpande nationell verksamhet i första hand via 
regionordförandemöten (RO) med mera samt genom vår 
verksamhetsledares medverkan i arbetsgrupper. 

Genomfört 
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Motioner och beslut från stämman 2017 
 
E-post hos lokalavdelningar 
Det är endast ett fåtal av regionens lokalavdelningar som använder de så kallade 
föreningsmailadresser som FF:s IT-system erbjöd ”LA namn”@friluftsframjandet.se 
Regionstyrelsen/VL nyttjar idag det som vårt nuvarande CRM/medlemssystem erbjuder där vi kan 
söka fram till vilka vi vill rikta vår information, det vill säga ordförande, styrelser eller ledare i olika 
verksamheter. Här finns dock inte de så kallade föreningsmailadresserna inlagda om inte någon 
medlem har valt den som sin e-postadress i systemet. 
Regionen och VL har under de senaste åren erbjudit lokalavdelningarna utbildning i vårt ny IT-system 
och frågan har tagits upp på olika träffar och medlemsutskick. 

 
Aktivitetstimmar 
Regionens genomförda aktivitetstimmar redovisas tillsammans med genomförda aktiviteter. De 
redovisade timmarna är de timmar som varje genomförd utbildning, träff eller fortbildning som 
rapporterats direkt av vår kursadministration, VL eller kursledare. Styrelsen är medveten om att det 
finns ett okänt antal aktivitetstimmar som inte är redovisade i IT-systemet. 
 
Antalet redovisade aktivitetstimmar i centrala IT-systemet för hela Region Väst, lokalavdelningarnas 
aktiviteter och regionens utbildningar uppgår till 143.554 timmar fördelat på LA: 135.006 timmar och 
Region: 8.548 timmar.  
 
Styrelsen inser att här finns ett stort mörkertal då redovisade siffror bygger på de aktiviteter som 
lagts ut på centrala hemsidan och slutrapporterats på densamma. Här har regionen en utmaning i att 
såväl stödja LA i detta arbete samtidigt vara en aktiv part i utvecklingen av hemsidan för att 
underlätta detta arbete. Lokalavdelningarnas redovisade och rapporterade aktivitetstimmar för 2017 
finns sammanställda per lokalavdelning på sidan 16.   

 
Icke fungerade lokalavdelningar 
I regionen finns idag lokalavdelningar som inte har en fungerande verksamhet avseende avsaknad av 
ordförande, styrelse eller ingen verksamhet. VL har under året haft kontakt med dessa för att stötta 
och hjälpa med verksamhetsutveckling eller avslut alternativt sammanslagning med annan 
lokalavdelning.  

 
Konsekvensanalys – Regioner 
Regionstyrelsen har verkat för att tillsammans med riksorganisationen starta konsekvensanalys av 
regionernas vara eller icke genom att frågan har lyfts på regionordförande (RO) möte 170426.  

mailto:”LA%20namn”@friluftsframjandet.se
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KOMMENTARER TILL ÅRETS VERKSAMHET 

Verksamhetsutveckling – regional verksamhet 
Regionen har under det senaste medlemsåret ökat medlemsantalet med ca 1300 medlemmar, vilket 
innebär att vi har överträffat det uppsatta målet med 5% medlemsökning genom lokalavdelningarna 
till drygt 19 690 medlemmar. Vi har genom samverkansträffar, träffpunkter och andra 
sammankomster under året träffat många av regionens lokalavdelningar för att prata 
verksamhetsutveckling och lokala utmaningar. På dessa träffar har verksamhetsledaren och delar av 
styrelsen deltagit för att skapa samverkan och minska avståndet mellan lokalavdelning och 
regionstyrelse. 
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Projekt 2017 

Skogsmulle i Förskolan 
Regionen har startat upp projektet Skogsmulle i Förskolan som riktar sig till förskolor som tecknar 
avtal med FF Riksorganisation och därigenom får erbjudande om utbildning till förskolans pedagoger. 
Ett stort arbete med införsäljning till förskolor startades upp under våren och resulterat i flera nya 
avtal med förskolor runt om i regionen. Utbildningar för pedagoger har genomförts i oktober på 
Härsjönäs lägergård och totalt har vi utbildat 11 pedagoger under året. 

Målsättningen för 2017 var 10 nya avtal och utfallet blev 5 avtal. 

Skogshjältarna 
Under våren 2017 avslutade vi Skogshjälteprojektet på Ryaskolan, Göteborg, där vi utbildat 
förskoleklassernas pedagoger i friluftsliv samtidigt som Friluftsfrämjandets barnledare tar med alla 
barn ut i skogen. I höstas startade vi upp Skogshjältarna på ny skola, Landamäreskolan, även den på 
Hisingen i Göteborg med 90 förskolebarn och 8 pedagoger. Vi har bjudit in till föräldrakvällar där 
barnen får visa föräldrarna vad de har lärt sig om natur och lekar samt fina kojbyggen. 

Marknadsföring 
Regionen har i samverkan med några lokalavdelningar stöttat genomföranden av två publika event 
under året. 
 

Dalslands Kanot Maraton, DKM+ 

Friluftsfrämjandet fanns på plats i Bengtsfors 12 – 13 augusti vid årets upplaga av Dalslands Kanot 

Maraton. Det är en fantastisk mötesplats för alla paddlingsintresserade från när och fjärran. 

Regionen ansvarade för femte året i rad att tillsammans med flera ideella ledare visa upp vår 

paddlingsverksamhet. SM i Kamraträddning var ett givet inslag i programmet samt prova-på 

paddling. Även i år var Sjöräddningen på besök och hade uppvisning av sitt arbete på sjön vilket var 

mycket uppskattat. 

 

Sweden Outdoor Festival 
Friluftsfrämjandets lokalavdelningar i Skövde, Mariestad och Karlsborg visade upp verksamhet under 
festivaldagarna 16 – 17 september på Billingen i Skövde, alltifrån klättervägg, föreläsningar, 
friluftstekniker, skridskoverksamhet med mera. På plats fanns även Riksorganisationen i form av 
naturparkourledare som tog med sig barn och vuxna på äventyr i skogen. En lyckad satsning som har 
utvecklingsmöjligheter till kommande år. 



 

  10 
REGION VÄST  

friluftsframjandet.se/regioner/vast 

Utveckling av regionens lokalavdelningar 

Fortbildningsdagar 
Under 2017 genomfördes 9 inspirationstillfällen i form av fortbildning för ledare inom 
låglandsvandring, hur och vad gör Mulle vid besök, svampkurs, HLR-utbildning, fjälledarnorm, 
meteorologi, ung i styrelsen och i workshops Hur möter Skogsmulle möter framtidens barn. 

Totalt 262 medlemmar deltog. 

Träffpunkter 
Verksamhetsledaren och representanter från regionstyrelsen har under hösten 2017 bjudit in 
lokalavdelningar till så kallade Träffpunkter för att berätta om vad som är på gång i regionen och 
lyssna till önskemål och behov som finns i organisationen. Totalt var 27 av regionens lokalavdelningar 
representerade vid träffarna i Skövde, Uddevalla, Karlstad och Göteborg liksom 2016 års 
Träffpunkter. 

Totalt 47 ledare/medlemmar från lokalavdelningarna deltog. 

Nyhetsbrev 
Under året har regionen skickat ut 6 nyhetsbrev till alla med uppdrag i lokalavdelningar. 
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Administration 

Ekonomi 
Kassören har under året skött in- och utbetalningar, fakturerat, bokfört fortlöpande, sammanställt 
rapporter till styrelsemöten och ansvarat för löneadministration, bokslut och deklaration. Hela 
styrelsen och revisor har närhelst de önskat haft möjlighet logga in i bokföringen och hämta 
information. 
 
Värdepapper 
Enligt styrdokument har en planeringskommitté utsetts inom styrelsen. Kommittén ansvarar för att 
ta fram förslag och efter styrelsebeslut utföra köp och försäljning.  Ingen försäljning eller köp av 
värdepapper har gjorts under året. 

Bidrag 
Regionen har sökt och fått landstingsbidragen från Västra Götalandsregionen, Halland och Värmland 
samt från Totalalliansen. I samverkan med Studiefrämjandet har regionen fått bidrag för 
fortbildningsdagar. Därutöver har Studiefrämjandet bidragit med lokaler, förtäring och material vid 
olika träffar runt om i regionen. 
 
Revision 
För revision ansvarar förtroendevald revisor och godkänd revisor. 

Kansli/post 
Anställd har huvudansvar för posthanteringen. Ny postadress till regionens kansli, detta har 
kommunicerats i nyhetsbrev och på regionens webb. 

Rapportering av verksamhet 
Regionen har under året vid olika träffar och fortbildningsdagar informerat lokalavdelningarna om 
vikten av att rapportera sin verksamhet till Studiefrämjandet, kommuner och vår egen 
aktivitetsguide I syfte att kunna få bidrag till sin verksamhet generellt. 
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Friluftsakademin  

I Friluftsakademin samlar vi alla ledarutbildningar och fortbildningar för nya och befintliga ledare. 
Friluftsakademin har under 2017 utretts med målsättning att öka samordningen, strukturen och 
ledningen för utbildningsfrågorna. Detta har gjorts i samverkan med en styrgrupp bestående av 
regionsordförande, en projektgrupp med anställd personal på Riks och regioner samt en ideell 
referensgrupp med kursledare från alla verksamhetsgrenar. Projektledaren på Riks är projektanställd 
och finansierad till 50% av regionerna inkl. region väst enligt beslut i regionstyrelsen 170121.  

Förslaget har skickats ut på remiss till lokalavdelningarna och regionstyrelserna 20 november och 
ligger till grund för beslut på Riksstämman 2018 i maj. Regionstyrelsen har svarat på remissförslaget. 

Studiefrämjandet har under året administrerat regionens utbildningsverksamhet. 
Verksamhetsledaren har haft löpande kontakt med ansvariga i respektive utbildningsteam. 

Utbildningsverksamhet 

Vi har utbildat 204 ledare under året. Det är en ökning med 13% jämfört med 2016.  Antalet 
aktivitetstimmar under 2017 har varit ca 8500 timmar. 
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Barn & Ungdom 
Utbildningsteamet har genomfört totalt sex utbildningstillfällen av planerade sju under 2017. 

Under året har påbyggnadsutbildning för barnledare erbjudits i form av Byta gren. Det innebär att 
ledare kan utöka sina kunskaper för att få ledarbehörighet inom hela barnverksamheten. 
Totalt har 82 barnledare utbildats. 

Långfärdsskridskor 
Utbildningsteam långfärdsskridskor har genomfört två ledarutbildningar nivå 1. En var planerad i vid 
årets start och utökade med ytterligare en i oktober, då efterfrågan fanns hos våra lokalavdelningar. 
Totalt har 21 långfärdsskridskoledare utbildats. 

Mountainbike 
Utbildningsteam MTB har genomfört två ledarutbildningar så som planerats. De två Introkurserna 
hade ett fåtal deltagare. Inom verksamhetsgrenen har vi utbildat fler nya ledare än tidigare. 
Totalt har 20 mountainbikeledare utbildats och 2 deltagare har genomfört Intro-kurs. 

Kajak 
Utbildningsteam kajak har under året erbjudit en ledarutbildning på nivå 1 och nivå 2 uppdelat på två 
tillfällen enligt planerad verksamhet. Totalt har 12 medlemmar utbildats. Utbildningen nivå 2 är 
påbörjad under hösten 2017 och avslutas våren 2018. 

Skidor Alpint 
Utbildningsteam alpint har genomfört både Intro-kurs, utbildning 1 och utbildning 2. Totalt har 12 
skidledare utbildats samt 14 deltagare som genomfört Intro-kurs. 

Utöver utbildningsverksamheten har teamet erbjudit olika inspirerande skidevenemang som har 
engagerat deltagare under året däribland Snösäker som är ett koncept där Friluftsfrämjandet riktar 
sig till gymnasieskolor för att erbjuda utbildning. 

Kanadensare 
Utbildningsteamet har genomfört tre fortbildningstillfällen. Här fanns efterfrågan hos 
lokalavdelningarna på fler utbildningsplatser än planerat och som teamet snabbt svarade upp till. 
Totalt har 24 kanadensarledare utbildats. 

Ungdomsstämma 
14 - 15 oktober genomfördes Ungdomsstämman på Kärsögården på Kärsön i västra Stockholm. Ett 
gott gäng ungdomar med bra representation från alla regioner och olika verksamheter samlades för 
att umgås, prata framtid och genomföra stämman. Som helhet får Ungdomsstämman ett gott betyg 
av deltagarna. Region Väst deltog med 6 ombud. 
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Ledarutbildningar Datum Plats Antal pers 
2017 

Antal pers 
2016 

Barn     

Strövare – Frilufsare 170421-0423 Götene, Kinnekulle 13  

Knopp – Mulle 170922-0924 Lerum, Härsjönäs 27  

Knopp – Mulle 170929-1001 Arvika, Vassvikastugan 7  

Strövare – Frilufsare 171006-1008 Lerum, Härsjönäs 21  

Byta gren/Växla upp/ner 170902 Lerum, Härsjönäs 14  

  Summa 82 83 

Långfärdsskridskor     

Utbildning nivå 1 170121-0122 Lerum, Sjövikgården 11  

Utbildning nivå 1 171124-1124 Skövde, Billingehus 10  

  Summa 21 13 

Mountainbike     

Utbildning 1 170429-0430 Stenungsund 12  

Intro 170429 Stenungsund 1  

Utbildning 1  170902-0903 Stenungsund 8  

Intro 170902 Stenungsund 1  

   22 8 

Kajak     

Utbildning Steg 1 170519-0903 Ljungskile 12  

Utbildning Steg 2 
Pågår 

170908-
180520 

Hamburgsund 9  

  Summa 12 11 

Låglandsvandring     

Utbildning 1* 170429-0501  17  

*Ny utb 2017  Summa 17 0 

     

Skidor alpint     

Intro skidor 170112-0115 Hemsedal, Norge 14  

Utbildning 1 170217-0226 Bad Gastein, Österrike 7  

Utbildning 2 170217-0226 Bad Gastein, Österrike 5  

  Summa 26 27 

Kanadensare      

Utbildning* 170603 Lerum, Härsjönäs 9  

Utbildning* 170617 Fjärås, Skarsjön 8  

Utbildning* 170902 Lerum, Härsjönäs 7  

* Påbyggnadsutbildning  Summa 24 18 

  Totalt ledarkompetenser 204 160 
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Fortbildning Datum Plats Antal pers 
2017 

Antal pers 
2016 

Fjälledarnorm 170131 Göteborg 7  

Hjärt Lung Räddning Vuxen 170211 Uddevalla 11  

Ung i styrelsen 170225 Göteborg 4  

Meteorologi 170306 Göteborg 17  

Mulle Mulle 170909 Göteborg 3  

Svampkurs 170909 Göteborg 13  

Låglandsvandring 170930 Kinnekulle 20  

Workshop Skogsmulle i framtiden 171122 Göteborg 4  

Workshop Skogsmulle i framtiden 171129 Skövde 7  

Snösäker 170112-0115 Hemsedal, Norge 35  

Euroski 170120-0128 Bad Gastein, 
Österrike 

14  

Svelav Pro-1 170324-0326 Hemsedal, Norge 7  

SkiExklusiv 170331-0402 Hemsedal, Norge 6  

TjejCamp 170331-0402 Hemsedal, Norge 6  

ToppenTurer 170421-0423 Hemsedal, Norge 13  

SnöPremiär & SkiExklusiv 1 171208-1210 Hemsedal, Norge 36  

Träningcamp, 4 tillfällen 170914-
180102 

Uddevalla 32  

VIP kväll Udéns Sport 171028 Göteborg 20  

Besök SOUL skidfabrik 171028 Göteborg 7  

  Summa 
fortbildning 

262 297 

     

     
     

Övrig verksamhet Datum Plats Antal pers 
2017 

Antal pers 
2016 

Träffpunkt 171002 Göteborg 13  

Träffpunkt 171003 Karlstad 12  

Träffpunkt 171004 Uddevalla 13  

Träffpunkt 171005 Skövde 9  

Utbildningsteam träff / 
Friluftsakademin 

170121 Vänersborg 6  

Utbildningsteam träff / 
Friluftsakademin 

170816 Göteborg 16  

Skogsmulle i Förskolan 171004/1024 Härsjönäs 11  

  Summa  
övrig verksamhet 

80 108 
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Aktivitetstimmar per lokalavdelning 

Redovisade och slutrapporterade aktivitetstimmar för 2017 i centrala IT-systemet 

Lokalavdelning Aktivitetstimmar  Lokalavdelning Aktivitetstimmar  

Tjörn 24 881 Landvetter 957 

Vänersborg 11 878 Rävlanda-Hindås 590 

Uddevalla 11 686 Mark 486 

Hisingen 11 604 Sandsjöbacka 473 

Mölndal 11 078 Falköping 454 

Karlstad 7 638 Onsala 378 

Stenungsund 5 184 Kinnekulle 283 

Centrala Göteborg 4 988 Öckerö 234 

Lidköping 4 844 Åmål-Säffle 116 

Ljungskile 4 048 Vara 107 

Stora Kornö 4 000 Varberg 75 

Lerum 3 801 Lödösebygden 55 

Skövde 3 639 Angered 0 

Alingsås 3 048 Arvika-Sunne 0 

Orust 2 720 Bengtsfors 0 

Kristinehamn 2 190 Borås 0 

Mariestad 2 174 Kil 0 

Karlsborg 2 156 Mölnlycke 0 

Munkedal 2 008 Sörbygden 0 

Lysekil 1 926 Tanumshede 0 

Kungälv 1 762 Ulricehamn 0 

Hammarö 1 368 Viske 0 

Filipstad 1 141 Trollhättan 0 

Partille 1 043 S:a LA 2017 135 006 
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Friluftsfrämjandet ombud/representanter  

Stiftelsen Friluftsfrämjandets Friluftsanläggning Stora Kornö 

Sten Höglund, Ljungskile och Åse Andrén Gustafsson, Lysekil, är regionens representanter. 

Stiftelsen Friluftsanläggning Stora Kornö har under 2017 genomfört 5 frilufts- och seglarläger med många nya 

och gamla deltagare. Varje läger ger oss också nya deltagare som senare blir ledare i vår verksamhet.  Under 

året har stiftelsen haft 5 möten där vi planerar och följer upp verksamheten på Stora Kornö.  Vi har haft 

ledarutbildningar inför sommarens läger under våren. Under för-  och eftersäsong utbildar våra unga ledare 

genom att ha aktivitetshelger i samband med att vi tar hand om vår lägergård och våra båtar. Inför 2018 

planerar vi att ha 6 läger eftersom vi har ett tryck på deltagarsidan som vi gärna vill möta. 

Viltförvaltningsdelegationen Värmland 
Lennart Boqvist, Karlstad, är suppleant för regionen i representation för Friluftsintresse i Värmland. Ordinarie 
ledamot är representant från Värmlands Orienteringsförbund. Mandatperiod 2015-2018. Ordinarie ledamot 
har representerat vid möten, tre under året och inte lämnat vidare information till suppleant. 

Viltförvaltningsdelegationen Västra Götaland 
Anna Eriksson, Mark, är regionens representant för Friluftsintresse inom Västra Götaland. 

Friluftsfrämjandet Nationella Friluftsmiljörådet 
Göran Klang, Ljungskile, och Elisabeth Falemo (del av året), Kristinehamn, är regionens representanter. 

Skogsstyrelsens sektorsråd Syd 
Göran Klang, Ljungskile, är regionens representant. 

Föreningen Härsjönäs Lägergård 

Karin Meyer, Mölnlycke, är styrelsens representant i föreningen 

Föreningen Härsjönäs lägergård bildades hösten 2015. Lägergården ägs av Friluftsfrämjandet Region väst, men 
hyrs ut och drivs av den nya föreningen. Styrelsen består av representanter från sju lokalavdelningar och en 
representant från regionstyrelsen. Föreningens ordförande är Lennart Hasselgren från Mölndals LA. 
Medlemmarna har aktivt arbetat för att rusta upp gården genom ett antal fixardagar. Bland annat så är 
bottenvåningens väggar ommålade, ytterdörrarna utbytta och nytt fjärrstyrt låssystem insatt för att underlätta 
uthyrning. En renovering av vattensystemet med ny vattenrening är inplanerad. Problem har funnits med 
avloppet och brandlarmet, som är ämnen för framtida förbättringar. Uthyrningen av lägergården har varit 
mycket god. Hyresgästerna har varit främst lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet och utbildningsteam Barn, 
men även privat och kommunal hyresgäst har förekommit. 

Länsstyrelsens regionala Friluftsråd i Västra Götaland 
Hans Rengman, Uddevalla, är Friluftsfrämjandet Region Västs representant. 

Rådet startades 2017 och har haft två möten under året. Syftet är att samla representanter för organisationer 
med fokus på friluftsliv tillsammans med Länsstyrelsens representanter. Inledande möten har varit inriktade på 
att bygga upp kontaktytorna. 
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MEDLEMMAR 

Regionens lokalavdelningar 
Alingsås, Angered, Arvika-Sunne, Askim, Bengtsfors, Borås, Centrala Göteborg, Dals Ed, Ekshärad, 
Falköping, Filipstad, Gullspång, Hagfors, Hammarö, Herrljunga, Hisingen, Hjo, Västra Göteborg, 
Karlsborg, Karlstad, Kil, Kinnekulle, Kortedala, Kristinehamn, Kungälv, Kusten, Landvetter, Lerum, 
Lidköping, Lindome-Kållered, Ljungskile, Lysekil, Lödösebygden, Löftadalen, Mariestad, Mark, 
Munkedal, Mölndal, Mölnlycke, Onsala, Orust, Partille, Rävlanda-Hindås, Skövde, Stenungsund, Stora 
Kornö, Strömstad, Åmål-Säffle, Södra Kind, Sörbygden, Tanumshede, Tjörn, Torslanda, Trollhättan, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Varberg, Viske, Vänersborg, Årjäng, Öckerö. Totalt 62 lokalavdelningar.  

Av dessa 62 lokalavdelningar tillhör 49 lokalavdelningar Västra Götalandsregionen. Två av dessa 
uppfyller inte kravet från Västra Götalandsregionen om minst 15 medlemmar, Södra Kind och Dals 
Ed.  

Följande tillhör Region Halland: Löftadalen, Onsala, Varberg, Viske. 

Följande tillhör Region Värmland: Arvika-Sunne, Ekshärad, Filipstad, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Kristinehamn, Årjäng. 

Lokalavdelning Askim har avslutat sin verksamhet 2017 och sökt samgående med Lindome-Kållered. 
Nytt namn för denna lokalavdelning är Friluftsfrämjandet Sandsjöbacka. 
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Lokalavdelningarna Varberg och Viske har under 2017 arbetat i en process för ett samgående som 
beräknas genomföras under 2018. 

Under hösten 2017 har lokalavdelningarna Mark och Borås påbörjat dialog om samgående. 
Föreningarna arbetar nu tillsammans för att ta fram beslutsunderlag till respektive årsmöte 2018. 

Södra Kinds lokalavdelning har påbörjat arbetet med att avsluta föreningens verksamhet. 
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Antal medlemmar 

År Region    Totalt 

 Halland Värmland V Götaland 

Totalt 

 

Andel 7-25 år  

V Götaland 

 

2011 1202 2286 13328 3665 16816 

2012 1160 2274 12766 3419 16200 

2013 1284 2357 12852 3738 16493 

2014 1153 2262 13006 3276 16421 

2015 1145 2191 13991 3593 17327 

2016 1107 2068 15182 3576 18357 

2017 1101 2203 16386 3357 19690 

 
Redovisning av andelen 7-25 år för Västra Götaland är för ansökan om bidrag från Västra Götalands 
Regionen. 
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Organisation 
Styrelsen  Regionstämma 2017-04-01 
Ordförande  Erik Lennerstedt 
Vice ordförande Hans Rengman 
Kassör  Eva Lundell 
Sekreterare  Anders Hedman 
Ledamöter  Karin Meyer 
  Malin Olin 
  Jonny Sandström – fyllnadsval 1 år 
  Sandra Olofsson – ungdomsrepresentant 
  Samuel Nyberg – suppleant ungdomsrepresentant 

Revisorer 

Förtroendevald Annika Frohm 
Suppleant  Rustan Finndin 
Godkänd  Claes Svensson, KPMG 
Suppleant  Maria Fogelström, KPMG 

Valberedning 

Sammankallande Staffan Strive 
  Märtha Björn 
  Jan Insulander 

Sammanträden 

Regionstyrelsen har under 2017 haft 8 möten varav ett konstituerande. Av dessa möten har två varit 
telefonmöte. 

Anställda 

Anna Haglund – Verksamhetsledare
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