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VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 

Verksamhetsplanen utgör basen för den operativa verksamheten för Friluftsfrämjandet i Region 

Väst, och beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2019, 

samt leder mot vår vision i enlighet med strategi 2022. Vår verksamhetsplan är en del av hela 

Friluftsfrämjandets planering för 2019 och mot våra gemensamma mål för 2022.  

I tillägg till verksamhetsplanen finns en budget som är en ekonomisk beskrivning av 

verksamheten och beskriver vilka ekonomiska resurser som finns, hur dessa 

prioriteras/används och vilka ramar vi satt för vår ekonomi. 

 

Friluftsfrämjandet 

Region Väst 

Styrelsen 
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INLEDNING 

VÅRT BIDRAG TILL ETT BÄTTRE SVERIGE  

– Vi utgår från några av vår tids största samhällsutmaningar. 

– Vi möter genom vår ideella kraft som finns i hela Sverige. 

– Vi inspirerar, leder och stöttar varandra mot ett hållbart friluftsliv för alla 

– Verksamheten bedrivs främst i våra lokalavdelningar. 

– Vi verkar mot gemensamma mål (fler ledare, fler aktiviteter, fler medlemmar) vilket 

leder till folkhälsa och livsglädje.  

Det är så Friluftsfrämjandet bidrar till ett bättre Sverige.   
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FRILUFTSFRÄMJANDETS STRATEGI 2022 

Friluftsfrämjandet strävar efter att bidra till folkhälsa och livsglädje för alla och på så sätt vill 

vi vara med och bidra till ett bättre Sverige. Vi är en ideell organisation som verkar främst 

genom ledarledda aktiviteter inom friluftsliv. Vi välkomnar också det spontana friluftslivet och 

vill vara en källa för inspiration, nätverk, kunskap och möjligheter för friluftsliv i alla former.  

 

Vid Riksstämman 2018 beslutades ett nytt Strategidokument (Strategi 2022: 

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-

beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf) 

 

Denna strategi kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål: http://www.globalamalen.se och till de 

friluftspolitiska målen: http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen och sammanfattas så 

här: 

 

 

FRILUFTSFRÄMJANDETS NATIONELLA MÅL 2022 

ANTAL LEDARE 

Fler ledare kan leda fler 

deltagare och fler aktiviteter 

11 000 ledarkompetenser 

ANTAL AKTIVITETSTIMMAR  

Fler aktivitetstimmar leder till 

folkhälsa 

12,5 miljoner 

aktivitetstimmar 

 

ANTAL MEDLEMMAR 

Fler medlemmar leder till 

folkhälsa och livsglädje, 

samt ger oss en starkare 

röst 

125 000 medlemmar  

 
Som stöd till de övergripande målen finns också mål för Varumärkeskännedom, Attraktivitet, 
Insamlade medel, samt Omsättning.  
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FRILUFTSFRÄMJANDETS VERKSAMHETSFOKUS 2019 

Våra verksamhetsfokus är områden som vi ser att vi behöver lägga extra kraft på under 

verksamhetsåret. När hela Friluftsfrämjandet fokuserar på samma fokusområden skapar vi 

tillsammans en större kraft för förbättring, en större kraft för att nå fler som kan få uppleva 

friluftslivet positiva effekter. Våra verksamhetsfokus för 2019:  

• Fokusera på att öka och förenkla användandet av Äventyrshanteraren genom 

hela organisationen. 

• Stärka förutsättningarna för våra Ledare och vår ledartillväxt, genom 

Friluftsakademin, kursledare, ledarrekrytering, ledarvård, projekt med mera. 

• Utveckla vårt arbete med Tillgänglig friluftsmiljö, genom att öka kunskap och 

kommunikation kring Allemansrätten. 

• Genomlysa våra Verksamhetsgrenar, med fokus på efterfrågade aktiviteter och 

tillgänglighet.  

 

VARUMÄRKET FRILUFTSFRÄMJANDET  

Vårt varumärke handlar om hur vi uppfattas. Det är den samlade bilden av Friluftsfrämjandet 

och ett arbete som vi alla är med och bidrar till genom hur vi ser ut, hur vi bemöter varandra 

och den känsla som vi lämnar kvar efter det att någon varit i kontakt med oss. Ett känt och 

uppskattat varumärke gör att vi enklare kan arbeta för vårt ändamål.  

Friluftsfrämjandets varumärkesarbete baseras på vår varumärkesplattform – Blå boken och 

den grafiska profilen: http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--

materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/ 

… och på vårt ledarskap och på våra värderingar.: https://www.friluftsframjandet.se/mina-

sidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/styrdokument/ 

Vårt föreningsengagemang bygger på en rad värdegrundsfrågor och det finns gemensamma 

riktlinjer i antagna styrdokument. Under året kommer arbetet med säkerhetsplaner i 

verksamheten och möjligheten att öka tryggheten i våra grupper genom utdrag ur 

belastningsregistret och diskussioner som förebygger trakasserier att vara tre viktiga områden. 

Med mer medvetna och aktiva lokalavdelningar ger vi en bild av ett modernt och spännande 

Friluftsfrämjandet – en bild som också stärks genom ett komplett utbud i Äventyrshanteraren – 

så att såväl medlemmar som andra ska kunna hitta till vår verksamhet. 

ETT HÅLLBART FRILUFTSFRÄMJANDET 

Att vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle är en självklarhet för Friluftsfrämjandet. Vi 

ska sträva efter att vara en hållbar organisation. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete 

är en förutsättning för att verka för vårt ändamål.    
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Våra viktigaste hållbarhetsfrågor är de frågor där vi genom vår verksamhet kan maximera vår 

positiva påverkan eller minimera vår negativa inverkan. Vår utgångspunkt grundar sig på FN:s 

globala hållbarhetsmål.  

Friluftsfrämjandets hållbarhetsplattform beskrivs i sin helhet i Strategi 2022: 

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2018-

beslut-riksstamma/strategi-2022.pdf  

För att kunna följa hur vi bidrar mot ett mer hållbart samhälle har vi delat upp våra viktigaste 

hållbarhetsfrågor i fyra långsiktiga fokusområden som är ett förtydligande och en fortsättning 

på det hållbarhetsarbete som Friluftsfrämjandet arbetat med under lång tid. Våra långsiktiga 

fokusområden:  

1. Att göra friluftslivet tillgängligt för alla 

2. Att säkerställa en tillgänglig friluftsmiljö i hela Sverige 

3. Att minska inverkan på ekosystem och klimat och bidra till den biologiska 

mångfalden 

4. Att främja demokrati och samarbete 
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FÖR OSS I REGION VÄST INNEBÄR DET 

 

Vi betonar vikten av att alla lokalavdelningar aktivt använder 

Äventyrshanteraren för att presentera alla sina aktiviteter. Vi genomför 

utbildningar kring Äventyrshanteraren, och webbplatsen i allmänhet så att 

fler lokalavdelningar kommer med. 

Lokalavdelningens behov av att utbilda ledare ska styra antal 

utbildningstillfällen och val av geografisk utbildningsplats. Inom ramen för 

Friluftsakademin rekryterar vi kursledare på grundval av 

lokalavdelningarnas efterfrågan och kompletterar vår egen ledartillgång 

genom samarbete med övriga regioner. Vi uppmuntrar till ökat 

engagemang för fler i utbildningsteam och utvecklingsgrupper. Det ökar 

möjligheterna för lokalavdelningarna att utbilda fler ledare. 

Vi stöttar lokalavdelningarnas utveckling genom att skapa mötesplatser så 

som workshops, fortbildningsdagar, träffpunkter och regionstämma utöver 

den vardagliga kontakten med enskilda lokalavdelningar. 

Vi välkomnar lokala fortbildande initiativ och ser gärna att arrangemang i 

en eller flera lokalavdelningar kan erbjudas till vidare kretsar av 

funktionärer och ledare. 

Allemansrätten är en hörnpelare i vår idé. Vi uppmanar lokalavdelningarna 

att hålla studiecirklar kring allemansrätten, i samverkan med 

Studiefrämjandet. 

Vi delar värdegrund med en rad andra föreningar och organisationer och 

söker ett konstruktivt samarbete. Region Väst deltar i och bidar till 

tankesmedjor, regionala och nationella nätverk kring friluftsliv och 

friluftsmiljö, och genom att t ex besvara remisser där frågorna har regional 

relevans, för att skapa en god friluftsmiljö. Lokalavdelningarna uppmanas 

att på samma sätt själva ta del i den lokala friluftsmiljödebatt och arbetet 

med de kommunala planer som pågår och som påverkar friluftsmiljön. 

Alla lokalavdelningar ska under året genomföra en process med utdrag ur 

belastningsregistret för ledare som har kontakt med barn i verksamheten. 

De diskussioner om bristande trygghet eller förekommande trakasserier 

som växer fram är också angelägna att föra i ett öppet samtalsklimat. Vi 

uppmanar därför lokalavdelningarna att ta aktiv del i de lokala initiativ som 

syftar till att öka tillgänglighet för alla grupper i samhället och att 

Friluftsfrämjandet kan vara tydligt med att vår verksamhet är trygg och 

öppen för alla. 

Vi strävar efter ett hållbart resande – i linje med Region Västs resepolicy – 

och verksamhet som i möjligaste mån minskar inverkan på ekosystem och 

klimat. 
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VERKSAMHET 2019 
Våra viktigaste aktiviteter och händelser under det kommande året är  

 Ledarutbildningar inom alla grenar där det finns regionala utbildningsteam. 

 Kursledarutbildningar för att bemanna utbildningsteamen i förhållande till 

lokalavdelningarnas behov av ledarutbildning. 

 Justering och rekrytering av organisation med hänsyn till att Friluftsakademin nu är i 

drift.  

 Löpande stöd och kontakter med lokalavdelningarna i aktuella utvecklingsfrågor. 

 

 

VERKSAMHET OCH AKTIVITETER  

MÅL 

Inom Ung-verksamheten vill vi ge möjlighet till 

mötesplatser, nätverk och utveckling och 

därmed inspirera unga medlemmar till att 

fortsätta vara aktiva inom Friluftsfrämjandet i 

olika uppdrag. 

Detta är en angelägen fråga för att säkra 

förnyelse i organisationen. 

 

 

Friluftsfrämjandet syns med vårt erbjudande 

och våra ledare där vi påvisar de ideella kraften 

och vårt ändamål. Ökad synlighet utanför 

föreningen leder till att fler personer överväger 

medlemskap. 

 

 

 

 

 

Utveckling av lokalavdelningar sker genom 

utökat samarbete mellan lokalavdelningar, nya 

verksamheter med mera. Det leder till fler 

aktiviteter och fler medlemmar i 

lokalavdelningarna. 

 

 

AKTIVITETER 

Stötta och inspirera lokalavdelningar till 

samverkan med målsättning att genomföra tre-

fyra ungdomsaktiviteter i hela regionen. 

Arrangera UNG dag på Härsjönäs under våren 

2019. 

Delta med åtta ombud på UNG-stämman i 

oktober. 

 

 

Region Väst i samverkan med lokalavdelningar 

syns på Båtmässan, VGR-mässa, Dalslands 

Kanotmaraton, Sweden Outdoor Festival, Läckö 

kajakträff, Västerhavsveckan och Vänerveckan. 

Lokalavdelningarna uppmuntras att delta i 

liknande lokala arrangemang. 

Fortsätta samarbetet med Stiftelsen 

Isabergstoppen kring informationsutbyte och 

medlemsrabatter. 

 

 

Skapa regionalt fördelade mötesplatser för 

nätverkande mellan lokalavdelningar i form av 

inspirationsdagar, workshops och Träffpunkter. 

Stötta lokalavdelningar i utvecklingsarbete i 

verksamhet- och föreningsfrågor. 

Distribuera minst fyra nyhetsbrev till 

lokalavdelningarna. 
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Utbildning och fortbildning, och tillgången på 

kursledare är en nyckelfråga för att säkra ett 

ökat utbildningsutbud som motsvarar behoven 

av nya ledare i lokalavdelningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglig friluftsmiljö är ett viktigt och 

växande strategiområde. Hållbarhet i 

verksamheten och Allemansrätten är en 

hörnsten i vår verksamhet. 

 

 

 

 

Styrelsen följer utvecklingen inom Riks satsning 

på strategiska projekt för att kunna stödja de 

lokalavdelningar som vill satsa på detta. 

 

Bedriva ledarutbildning genom sju 

utbildningsteam och genomföra ett tjugotal 

ledarutbildningar med bra geografisk 

spridning. 

Rekrytera och utbilda fem-sex kursledare inom 

verksamheter som har behov. 

Verka för en gemensam nationell utvärdering 

av all utbildning och fortbildning genom 

enkäter. 

Arrangera träffar med regionens 

utbildningsteam. 

Arbeta med implementering av 

Friluftsakademin i samverkan med 

Riksorganisationen och övriga regioner. 

 

Delta i tankesmedjor för friluftsmiljö för att 

bidra med vår påverkan för Allemansrätt och 

Friluftsmiljö. 

 

Sprida information till lokalavdelningarna om 

material kring Allemansrätten. 

Planera och informera så att vi tillsammans 

med lokalavdelningarna är förberedda för ett 

aktivt Friluftslivets år 2020 

 

Följa Västkuststiftelsens nya uppdrag för 

Bohusleden, och skapa kontakt med de 

lokalavdelningar som finns längs leden. 
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LEDARE INOM REGION VÄST 

 

FRILUFTSAKADEMIN 

Vi har vid årets början ca 25 personer aktiva som kursledare. Vi kommer att inventera 

kursledartillgången i teamen och planera för kompletterande kursledarutbildning. 

Vårt mål är att rekrytera nya kursledare för att säkra regionens behov. Vi kommer att satsa på 

att täcka in den kompetens som lokalavdelningarna efterfrågar, och att det finns en rimlig 

geografisk fördelning inom vårt område. Vi vill rekrytera nya kursledare genom dialog med 

lokalavdelningarna för att locka erfarna ledare att ta ett steg till i sin utveckling. 

Inom Region Väst kommer vi att utbilda nya kursledare och stimulera våra kursledare att ta del 

i de nationella utvecklingsgrupperna. 

 

UTVECKLA OCH BEHÅLLA VÅRA LEDARE OCH FÖRTROENDEVALDA 

För att vi ska kunna fortsätta ha ett stort utbud av friluftsaktiviteter är det viktigt att vi visar 

våra ledare och förtroendevalda hur viktiga de är för Friluftsfrämjandet och får dem att känna 

sig sedda och att allt jobb som de gör är viktigt. Utan våra ledare kan vi inte bedriva ledarledda 

aktiviteter som är kärnan i vår verksamhet.  

 

Varje år utbildar vi ca 200 nya ledarkompetenser till våra lokalavdelningars olika verksamheter. 

Lokalavdelningarnas ledare är nyckeln i vår verksamhet, som vi vill behålla och utveckla. Det 

gör vi genom att våra utbildningsteam håller ledarutbildningar inom hela regionen och i de 

flesta av de verksamhetsgrenar som är aktiva i våra lokalavdelningar. 

 

Även de förtroendevalda som driver den lokala styrelsen är viktiga. Vi vill lyfta fram det ideella 

engagemanget och stimulera dem att fortsätta det viktiga jobb som de gör. 

 

Att vara ideellt aktiv är ett ärofyllt uppdrag och något att vara stolt över. Men samtidigt är det 

uppdrag som konkurrera med familj, jobb och ”egen tid”. Vi jobbar för att Friluftsfrämjandet 

ska vara en organisation där man känner en stolthet att tillhöra och få vara ledare och 

förtroendevald. Där man både bidrar med tid, kunskap och engagemang men också får massor 

tillbaka, både i termer av utveckling/kunskap, uppskattning och konkreta förmåner. 

 

 
VÅRA MEDLEMMAR 

I lokalavdelningarna inom Region Väst finns idag ca 21 000 medlemmar. Deras aktiviter och 

önskan om äventyr är föreningens grund. Tillsammans, och med våra utbildade ledare skapas 

en verksamhet som växer och attraherar allt fler. För att möta denna efterfrågan, och för att 

skapa en stabil lokal föreningsverksamhet behöver vi arbeta för att behålla de positiva krafter 

som finns i en medlemskår med förväntningar och känslan av att man har utbyte av sitt 

medlemskap, och kan påverka verksamheten. 

 

Deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa och livsglädje och är den viktigaste 

anledningen till att man är medlem i Friluftsfrämjandet.  
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REKRYTERA, AKTIVERA OCH BEHÅLLA 

Fler medlemmar som är aktiva i våra aktiviteter och i föreningen ger många positiva effekter, 

det ger bland annat fler deltager i aktiviteter (och därmed möjlighet att utöka 

aktivitetsutbudet), fler ambassadörer för Friluftsfrämjandet – en starkare röst både lokalt och 

nationellt, rekryteringsbas för ledare och förtroendevalda, och det stärker vår ekonomi genom 

deltagaravgifter, medlemsavgifter och bidrag.  

 

PROJEKT – VÅR UTVECKLINGSVERKSAMHET 

Region Väst kommer inte att söka nya projekt under 2019. Däremot kommer vi att stötta och 

underlätta för de lokalavdelningar som vill ta in nya verksamheter i sin ordinarie verksamhet. 
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EKONOMI/ADMINISTRATION 

Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.  

Våra stora intäktskällor är: 

 

• Medlemsavgifter  

• Regionsbidrag / övriga bidrag 

 

Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse 2018 och budget 2019. 

 

 

DEMOKRATI  

REGIONSTÄMMA 

Stämman hålls den 30 mars 2019 i Vänersborg. 

 

Regionstämman är regionens högsta beslutande organ och en del av att säkerställa den 

demokratiska processen. Här utses styrelse och representation till Friluftsfrämjandets 

årsstämma. I samband med stämman sker seminarier och aktiviteter som skapar möten 

mellan individer,  

 

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen genomför möten ca 8 ggr per år. Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare 

och medlemmar. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats. 

 

Kom gärna och träffa styrelsen på regionstämman, höstens träffpunkter, mässor och liknande 

som ordnas runt omkring i regionen. Se löpande information på Region Västs 

aktivitetshanterare och utskick till lokalavdelningarna styrelse och ledare. Uppmana alla – såväl 

styrelsen, ledare och funktionärer som medlemmar att uppdatera sina kontaktuppgifter i 

medlemssystemet. Bevaka att din lokalavdelning har aktuella kontaktuppgifter på den lokala 

webbplatsen. 

 

 

STYRELSEN 

Kontaktuppgifter till styrelsen, och övriga förtroendevalda, samt utbildningsteamen, hittar ni 

på: http://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/  

 

 

 

 

 

Vi ser fram emot ett spännande 2019 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet! 

 


