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ORDFÖRANDE HAR ORDET  
 

2020 har präglats av ovanliga förutsättningar för Friluftsfrämjandet som för hela samhället. 

Under våren ändrades styrande regelverk och faktiska förhållanden från vecka till vecka och mycket 
av den verksamhet i lokalavdelningarna som alltid gått som på räls fick formas om. En del aktiviteter 
sköts fram och enstaka arrangemang blev inställda. Hösten har inneburit en allt snävare verksamhet 
med riktigt små grupper. 

Samtidigt har uppfinningsrikedom och nya idéer blomstrat och över det hela har de flesta 
lokalavdelningar lyckats hålla verksamheten uppe. 

Regionens ledarutbildningar har på samma sätt formats om och anpassats, inom ramen för 
Friluftsakademins utveckling – och vi har genomfört större delen av planerat utbud. Det känns bra, 
och ger en god utgångspunkt för nya och fler äventyr när Coronaläget förhoppningsvis vänder 
framöver. 

Nya mötesplatser i digitala verktyg har prövats för möten, kurser och träffar och vi har nu också 
erfarenheterna av en digital regionstämma. Sannolikt går vi mot en tid med fler nya arbetsformer, 
möjlighet för fler att delta, och förhoppningsvis ger det mer tid ute. 

Ett stort och ökande intresse för friluftsliv har märkts under året i vår förening och hos allmänheten. 
Det skapar möten med nya vänner, och önskan att hitta nya aktiviteter. Regionstyrelsen noterar med 
glädje att såväl medlemstal som rapporterade aktiviteter ökar. Det är ett gott betyg till alla aktiva 
ledare, funktionärer och förtroendevalda – och ett hälsotecken för att vi ska fortsätta att erbjuda ett 
spännande friluftsliv. 

Tack för alla era insatser under året! 

 

 

Hans Rengman 

Ordförande 

Friluftsfrämjandet Region Väst 
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SUMMERING 2020 

För våra huvudmål har Region väst under 2020 uppnått följande jämfört med uppsatta mål eller 
gentemot 2019: 

 Lokalavdelningar tillhörande Region Väst har gemensamt ökat till 22 935 medlemmar. En 
ökning med 1,6 % jämfört med 2019. 

 Vi har utbildat 184 ledare under året. En liten minskning jämfört med 2019. 

 Vi har genomfört övrig verksamhet och fortbildning där totalt 128 deltagare har deltagit i 
aktiviteter inom regionen för att öka kommunikationen mellan regionen och lokalavdelningar 
genom träffar och inspirationsdagar med mera.  

 Vi redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret jämfört med budget på grund av 
minskad verksamhet till följd av covid-19 samt en omstrukturering av medlemsintäkternas 
utbetalning till regionen.   
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Resultat av uppsatta mål och aktiviteter enligt verksamhetsplan för 2020 

Ung verksamhet 

Friluftsfrämjandet – att synas och stötta lokala engagemang 

Utveckling av lokalavdelningar 

Friluftsakademin 

Fortbildningsdagar/övrig verksamhet 

 

Deltagande på Ungdomsstämma genom ombud i oktober. Genomfört 
 

Båtmässan, 7 februari Svenska Mässan Göteborg. Genomfört 

Fyra Träffpunkter där lokalavdelningarna har varit inbjudna för att 
träffa regionstyrelse och verksamhetsledaren för dialog om 
utmaningar och behov framöver, information om Friluftakademin 
samt övrig information från riks och region. 

Genomfört 
Göteborg, Karlstad, 
Uddevalla, Skövde. 

Regelbundna nyhetsbrev via e-post till medlemmar med aktiva 
uppdrag i lokalavdelningarna med information om utbildningar, 
fortbildningar, medlemserbjudanden och andra regionala 
aktiviteter. 

Genomfört 
5 nyhetsbrev utskickade 

Stöd av verksamhetsledaren med verksamhets- och 
föreningsutveckling, avslut eller sammanslagning av 
lokalavdelningar med mera genom bland annat WAOW och 
styrelseutbildning. 

Genomfört 

Vi ser en ökad användning av äventyrshanteraren hos regionens 
lokalavdelningar vilket är mycket positivt. Totalt antal 
rapporterade statistiktimmar för lokalavdelningarna i region väst 
har minskat under året till följd av anpassad verksamhet. 

Genomfört 

Utöver regionens utbildningsverksamhet så har region väst 
bidragit i utvecklingsarbetet med Friluftsakademin genom möten i 
utvecklingsgrupper, dialog med kursledare, samverkan med 
regionala utbildningssamordnare och riks verksamhetsansvariga. 

Genomfört 

Regionen har vid 10 tillfällen genomfört fortbildningar, workshops 
och sammankomster under året med 103 deltagare. 

Genomfört 
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Skogsmulle i Förskolan 

Ledarutbildningar 

 

Ekonomi  

Till Riksföreningens nationella mål om 108 000 medlemmar för 
2020 har region väst bidragit med 22 935 medlemmar. Det är en 
ökning av medlemsantalet i regionen med 1,6 % under 2020.  

Genomfört  

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

Genomfört 

Styrelsen 

 

Motioner och beslut från stämman 2020 
 

Inga inkomna motioner. 

  

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. 

Genomfört 

Vi har utbildat 184 ledarkompetenser under året. 
Kajakledarutbildningarna har ställts in under året och en 
barnledarutbildning. 

Genomfört 

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

11 möten genomförda under 
2020. 

Styrelseprotokollen publiceras på vår hemsida. Genomfört 

Styrelsen deltar i löpande nationell verksamhet i första hand via 
regionordförandemöten (RO) med mera samt genom vår 
verksamhetsledares samverkan med övriga regioner och riks. 

Genomfört 
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KOMMENTARER TILL ÅRETS VERKSAMHET 

Verksamhetsutveckling – regional verksamhet 
Regionens lokalavdelningar har under det senaste medlemsåret ökat medlemsantalet med 378 
medlemmar, vilket innebär att vi har ökat med 1,6% och bidragit till det nationella målet om 
108 000 medlemmar 2020. Totalt har regionens lokalavdelningar 22 935 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. 

 

 

16200 16493 16421
17327

18342
19690

20959
22557 22935

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Medlemsutveckling Region Väst
2011-2020



 

  7 
REGION VÄST  

friluftsframjandet.se/regioner/vast 

Projekt 2020 

WAOW – Workshop Art of Welcoming 
Under januari månad avslutades projektet med WAOW i ett par lokalavdelningar i regionen. 
Materialet har skapat stort engagemang med bra diskussioner, reflektioner och insikter om hur 
värdskapet på olika nivåer kan utvecklas än mer i lokalavdelningens verksamhet. 

Båtmässan 
I samband med Båtmässan på Svenska Mässan i Göteborg fick Friluftsfrämjandet Region Väst åter 
förfrågan att berätta om kajakpaddling på temadagen för kajak som arrangerades 4 februari. 
Arrangemanget var välbesökt och programmet bjöd på många bra presentationer. Först ut var 
Region väst med ledare Jenny Leonardsson och kursledare Dan Persson som berättade om vår 
verksamhet. Att utvecklas till paddlare via en lokalavdelning och att ta steget vidare till att leda 
äventyret som ledare. Mycket uppskattat och snyggt presenterat. I år var även Friluftsfrämjandet 
representerat på flera sätt, t ex genom utflyktsmål i Vänern och i Västerviks skärgård. Uppskattat 
med gratis entré till alla medlemmar via tidningen Friluftsliv.  
 
UNG 

Ungdomsstämma 
Under 2020 års ungdomsstämma som hölls 2 november hade regionen tre representanter varav två 
från regionstyrelsen. På grund av covid-19 genomfördes stämman digitalt. Ungdomsstämman är en 
mötesplats för de unga i alla regioner och en plats för unga att träffas och diskutera, också innan och 
efter stämmoförhandlingarna. Trots detta genomfördes stämman i gott mod! I år hade inga motioner 
inkommit, vilket gjorde att stämmoförhandlingarna kunde genomföras effektivt. 
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Utveckling av regionens lokalavdelningar 

Fortbildningsdagar 
Under 2020 genomfördes 3 inspirationstillfällen i form av fortbildning för ledare/ungdomar inom 
låglandsvandring, valberedning och styrelseutbildning. 

Totalt 25 medlemmar deltog. 

Träffpunkter 
Verksamhetsledaren och representanter från regionstyrelsen har under hösten 2020 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 23 av regionens lokalavdelningar 
representerade vid träffarna i Skövde, Uddevalla, Karlstad och Göteborg. Totalt 56 
ledare/medlemmar från lokalavdelningarna deltog. Här är några av de olika ämnen som 
diskuterades. 

 Anpassad verksamhet covid-19 
Merparten av lokalavdelningar har ställt om sin verksamhet och varit mycket kreativa för att 
kunna erbjuda aktiviteter till medlemmarna utifrån de restriktioner som gällt. En del 
lokalavdelningar har minskat utbudet i sin verksamhet då de inte haft resurser att ställa om 
verksamheten. Några lokalavdelningar har fått fint stöd av kommun och andra parter som 
önskat stötta föreningslivet på hemmaplan. 

 Verksamhetsutveckling 
Digitala möten och fortbildningar genom t ex Teams och även möjlighet till 
dokumenthantering i lokalavdelningen. 

 Friluftsakademin. Behov av ledarutbildningar, nya verksamheter och omställning av årets 
planerade utbildningar på grund av covid-19 samt behov av fler kursledare till regionen. 

 Friluftsframjandet.se  

Använda äventyrshanteraren med stödfunktioner för att synliggöra verksamheten, ta in 

anmälningar, statistikrapportering. Stöd för hantering av lokalavdelningens hemsida. 

Utvärderingsverktyg för lokalavdelningarnas äventyr. 

 Friluftslivets år 2021 

Möjlighet att söka bidrag för verksamhet och de olika teman för varje månad. 
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Administration 

Ekonomi 
Ludvig & Co, fd LRF Konsult AB har under året hanterat regionens ekonomihantering och skött in- och 
utbetalningar, fakturerat, bokfört fortlöpande, sammanställt rapporter och ansvarat för 
löneadministration, bokslut och deklaration. Avtalet är uppsagt och ny leverantör är kontrakterad. 

Värdepapper 
I oktober inkom ett uppköpserbjudande av Regionens innehav av aktier i Gunnebo AB, som 
accepterades. Det innebar försäljning av aktier till ett värde av 83.325 kr. Hade Regionen avstått 
försäljningen hade en tvångsinlösen kunnat bli aktuell, då till ett lägre pris. 

Bidrag 
Regionen har sökt och fått regionsbidrag från Västra Götalandsregionen, Halland och Värmland samt 
bidrag 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.  

Nyhetsbrev 
Under året har regionen skickat ut 5 nyhetsbrev till alla med uppdrag i lokalavdelningar.  

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. 
Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst har under året administrerat regionens 
utbildningsverksamhet. 

Utbildningsverksamhet 

Region Väst har utbildat 184 ledare under året.   

Barn & Ungdom 

Utbildningsteamet har genomfört totalt fyra utbildningstillfällen under 2019. Totalt har 63 

barnledare utbildats. (2019: 92) 

Långfärdsskridskor 
Utbildningsteam långfärdsskridskor har genomfört en ledarutbildning nivå 1 under året. Totalt 13 
skridskoledare har utbildats. (2019: 0) 

Mountainbike 
Utbildningsteam MTB har genomfört två ledarutbildningar så som planerats. Totalt har 24 
mountainbikeledare utbildats. (2019: 12) 

Kajak 
Utbildningsteam kajak har under året inte genomfört några utbildningar på grund av covid-19. En 
utbildning för nivå 2 startats upp under hösten 2019 och avslutas under våren 2021.  
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Låglandsvandring 
Utbildningsteamet har genomfört en ledarutbildning. Totalt har 14 ledare utbildats i 
låglandsvandring. (2019: 24) 

Skidor Alpint 
Utbildningsteam alpint har genomfört både Intro-kurs och utbildning 1. Totalt har 8 skidledare 
utbildats i Utbildning 1 och 31 deltagare har genomfört Intro-utbildning. (2019: 22) 

Utöver utbildningsverksamheten har teamet erbjudit olika inspirerande skidevenemang som har 
engagerat deltagare under året däribland Euroski och Skidteknik. 

Kanadensare 
Utbildningsteamet har genomfört två fortbildningstillfällen. Totalt har 24 ledare fortbildats i 
kanadensarpaddling. (2019: 27) 

Skogsmulle i Förskolan 
Projektet Skogsmulle i Förskolan riktar sig till förskolor som tecknar avtal med Friluftsfrämjandets 
Riksorganisation och därigenom får erbjudande om utbildning till förskolans pedagoger. Under 2020 
genomfördes ett utbildningstillfälle med 7 deltagare fördelat på 5 förskolor. (2019: 7) 
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Ledarutbildningar Datum Plats Antal pers 
2020 

Antal pers 
2019 

Barn     

Skogsmulle & Skogens Värld 200814-0816 Lerum, Härsjönäs 20  

Vildmarksäventyr 200828-0830 Lerum, Härsjönäs 19  

Skogsmulle & Skogens Värd 200911-0913 Lerum, Härsjönäs 17  

Påbyggnad Vildmarksäventyr 201003-1004 Lerum, Härsjönäs 7  

  Summa 63 92 

Långfärdsskridskor     

Utbildning 1 200117-0119 Medskog, Värmland 13  

  Summa 13 0 

Mountainbike     

Utbildning 1 200814-0816 Stenungsund 12  

Utbildning 1  200911-0913 Sörbygden 12  

  Summa 24 12 

Kajak     

Inga utbildningar genomförda 
2020 

    

  Summa 0 18 

Låglandsvandring     

Utbildning 1 201002-1004 Tivedstorp 14  

  Summa 14 24 

Skidor alpint     

Intro skidor 200109-0112 Hemsedal 31  

Utbildning 1 200131-0208 Passo Tonale, Italien 8  

  Summa 39 22 

Kanadensare      

Påbyggnadsutbildning 200613 Lerum, Härsjönäs 12  

Påbyggnadsutbildning 201112 Munkedal 12  

  Summa 24 27 

     

Skogsmulle i förskolan 200520 Lerum, Härsjönäs 7 7 

  Totalt ledarkompetenser 184 202 
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Fortbildning  Datum Plats Antal pers 
2020 

Antal pers 
2019 

Låglandsvandring 200509 Göteborg 8  

Valberedningsutbildning 200907 Digitalt 9  

Styrelseutbildning 201215 Digitalt 8  

  Summa 
fortbildning 

25 58 

     
     
     

Övrig verksamhet Datum Plats Antal pers 
2020 

Antal pers 
2019 

Träffpunkt 200921 Karlstad 21  

Träffpunkt 200922 Göteborg 10  

Träffpunkt 200928 Skövde 11  

Träffpunkt 200929 Uddevalla 14  

Euroski 200117-0125 Passo Tonale, 
Italien 

34  
 

Skidteknik 200110-0112 Hemsedal 5   

Teamträff utbildningsteam alpint 201017 Kinnekulle 8  

  Summa övrig 
verksamhet 

103 188 
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MEDLEMMAR 

Regionens lokalavdelningar 
Alingsås, Arvika-Sunne, Bengtsfors, Centrala Göteborg, Göteborg-Lärjedalen, Dals Ed, Ekshärad, 
Falköping, Filipstad, Gullspång, Hagfors, Hammarö, Herrljunga, Hisingen, Hjo, Karlsborg, Karlstad, Kil, 
Kinnekulle, Kristinehamn, Kungälv, Kusten, Landvetter, Lerum, Lidköping, Ljungskile, Lysekil, 
Lödösebygden, Löftadalen, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Mölnlycke, Onsala, Orust, Partille, 
Rävlanda-Hindås, Sandsjöbacka, Sjuhärad, Skövde, Stenungsund, Stora Kornö, Strömstad, Åmål-
Säffle, Södra Kind, Sörbygden, Tanumshede, Tjörn, Torslanda, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, 
Vara, Varberg-Viske, Vänersborg, Årjäng, Öckerö. Totalt 57 lokalavdelningar.  

Av dessa 57 lokalavdelningar tillhör 45 lokalavdelningar Västra Götalandsregionen. En av dessa 
uppfyller inte kravet från Västra Götalandsregionen om minst 15 medlemmar, Södra Kind. 

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

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

Arbetet med nedläggning av Hagfors lokalavdelning har påbörjats under 2020 och slutförs 2021. 
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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 

2018 1158 2309 17492 3587 20959 

2019 1251 2591 18715 3730 22557 

2020 1264 2752 18919 3774 22935 
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Friluftsfrämjandet ombud/representanter  

Stiftelsen Friluftsfrämjandets Friluftsanläggning Stora Kornö 

Sten Höglund, Ljungskile och Åse Andrén Gustafsson, Lysekil, är regionens representanter. 
2020 blev ett mycket annorlunda år för oss alla. Vi hade ett mycket bra möte med vår lokalavdelning 
i februari och planerade för sommarens läger som sen ställdes in. 

Vi i styrelsen har haft årsmöte och tre styrelsemöten via Teams som vi fick hjälp av Friluftsfrämjandet 
att få ordning på. Mötet som vi höll i september kunde vi hålla på Stora Kornö då vi satt i trädgården i 
solen och fick ett långt möte med mycket diskussion. 

Eftersom sommarens läger ställdes in så anordnande vi ledarstöd i somras i stället. Detta på så sätt 
att ledare i vår verksamhet fick boka in sig på gården på Stora Kornö i ett sällskap som var 
Covidtryggt, när de kom till gården så fanns det en lista på saker som behövde ombesörjas och några 
av våra båtar var sjösatta för fritid. På så sätt har många av våra ledare med familjer eller vänner 
kunnat njuta av vår fantastiska gård och ö och samtidigt har mycket värdefullt underhållsarbete 
gjorts på hus och sjöbod. Vi ser detta som en enastående sommar då fler i vår verksamhet har sett 
värdet av att också jobba med alla saker som vi gemensamt måste ta ansvar för.  Inget ont som inte 
har något gott med sig.  

Viltförvaltningsdelegationen Värmland 

Jessica Lindqvist är regionens representant för Friluftsintresse i Värmland för mandatperioden 2018-
2022. Under mandatperioden är Friluftsfrämjandet ordinarie ledamot och suppleant är representant 
från Värmlands Orienteringsförbund. Under året har delegationen haft möten om bland annat 
älgförvaltning, licensjakt av lo och varg, summerat björnjakten samt tagit beslut om 
förvaltningsplaner för rovdjur, klövvilt och viltskador. Året har präglats mycket av den hetsiga 
debatten runt varg och därför genomfördes en workshop i konflikthantering. 

Viltförvaltningsdelegationen Västra Götaland 
Regionen representeras i Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland av Jan Insulander som har 
rollen ”ersättare”. Som ersättare är man inte med på möten om inte den ordinarie ledamoten 
anmält förhinder. Det har inte varit fallet i något av de tre möten som hållits under året. Däremot får 
även ersättaren ta del av utbildningar och annan information som rör delegationens områden. En 
utbildning om betesskador hölls i Skogsstyrelsens regi och i Jägareförbundets regi hölls ett 
seminarium om allmänhetens inställning till jakt. I det senare var det en del fokus på illegal jakt, 
främst då tjuvskytte av varg. 

Mötesagendorna har till största delen varit informationspunkter där delegationen informerats om 
beslut som Länsstyrelsens tjänstemän tagit. Det förhållandet har väckt funderingar och irritation hos 
en del av delegationens medlemmar. Protokollen från delegationens möten är tillgängliga på 
Länsstyrelsens hemsida. En arbetsgrupp med uppgift att se över delegationens arbetsformer är 
under uppstart. Jan har anmält intresse för att bidra i den gruppen. 
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En fråga som väckt en del kontroverser är den om höjda fällavgifter för älg. För varje fälld älg betalar 
jaktlagen en så kallad fällavgift till Länsstyrelsen. Avgifterna är tänkta att finansiera Länsstyrelsen 
administration kring älgjakten. Nu är det så att det fälls allt färre älgar men administrationen inte 
tycks minska varför man vill höja avgiften från 850 till 1000 SEK för en vuxen älg. Förslaget ledde till 
protester och reservationer men antogs med knapp majoritet. 

Friluftsfrämjandet regionala Friluftsråd i Västra Götaland 
Länsstyrelsen regionala friluftsråd i Västra Götaland representeras av Hans Rengman, Region Väst. 
Rådet samlar organisationer med fokus på friluftsliv tillsammans med Länsstyrelsens representanter. 
Genom denna regelbundna kontakt med Länsstyrelsen och andra aktörer och projekt har 
Friluftsfrämjandet, region väst en aktiv möjlighet att delta och påverka friluftslivsplaneringen. 

Skogsstyrelsens sektorsråd Syd 
Hans Rengman är representant från Region Väst. Två digitala möten har avverkats. Rådets fokus 
ligger i huvudsak inom skogsförvaltning och driftsfrågor. De ideella organisationerna med skogen 
som bas har ändå en viktig roll i sammanhanget. Friluftsfrämjandet bidrar med tankar kring 
friluftslivet och friluftsmiljön i förekommande fall. 

Föreningen Härsjönäs Lägergård 

Karin Meyer, Mölnlycke, är styrelsens representant i föreningen. 
 
Lägergården har varit aktivt använd med många uthyrda dagar. Många avbokningar gjordes under 
våren, som normalt sett är en intensiv period, men till viss del kompenserades detta med högre 
aktivitet under sommaren och hösten. En skillnad i år var att många fler privatpersoner har bokat 
den, speciellt under sommaren. 

Året har innehållit en massa praktiska aktiviteter. Många av aktiviteterna utfördes under de två 
arbetsdagarna, då handlingskraftiga människor dök upp från alla medlems-LA. Utöver dessa två 
tillfällen har många andra insatser gjorts med både ideellt arbete och anlitade firmor. 

I detta arbete kan nämnas 

 Utbyte av köket med helt ny utrustning 

 Ommålning av stora huset 

 Bortforsling av flera nedfallna träd, som hamnade tvärs över infarten 

 Räddning av yttersta bryggänden, som slet sig från sitt fäste i sjöbotten och drev iland i 
närheten av dämmet vid utloppet från sjön. Först vid slutet av året steg vattnet såpass 
att vi lyckades slita loss bryggan och återbörda den till sin ordinarie plats 

 Regelbundna vattenprover har utförts, vilka har visat godkända resultat. Vi har alltså nu 
en långsiktigt stabil vattenkvalitet. 
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Organisation 

Styrelsen  Regionstämma 2020-04-25 
Ordförande  Hans Rengman, ordförande 
Vice ordförande Anna Frisén 
Kassör  Malin Olin 
Sekreterare  Dag Bränfeldt 
Ledamot  Jim Lindvall 
Ledamot  Alma Melitshenko 
Ledamot  Sabina Sjöquist – ungdomsrepresentant 
Suppleant ungdom Annie Sjöö 

Revisorer 

Förtroendevald Lennart Hasselgren 
Suppleant   
Godkänd  Claes Svensson, KPMG 
Suppleant  Sara Viktorsson, KPMG 

Valberedning 

Sammankallande Ulrika Persson 
  Helene Gullhav 
  Jan Insulander 

Sammanträden 

Regionstyrelsen har under 2020 haft 11 möten varav ett konstituerande. Av dessa möten har åtta 
genomförts via TEAMS. 

Anställda 

Anna Haglund – Verksamhetsledare & Utbildningssamordnare
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