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125 ÅR AV ÄVENTYR
– VÅRT BIDRAG TILL
ETT BÄTTRE SVERIGE
Under 2017 har Friluftsfrämjandet firat 125 år med pompa och ståt – på Friluftsfrämjandets vis. Redan 1892
såg vi att man kunde använda friluftsliv som lösning till några av de utmaningar som samhället stod inför då.
Idag, 125 år senare, ser utmaningarna lite annorlunda ut, men lösningen består. Vi behöver fortfarande verka
för en aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje.

Idag håller stillasittandet, inomhusvistelsen och brist på
tid i naturen på att bli en betydande folkhälsoutmaning.
Svenska barn sitter stilla nio timmar per dag – de rör
sig minst i Norden. Endast 22 procent av flickorna och
44 procent av pojkarna når den dagliga rekommenda
tionen för rörelse.
Möjlighet till friluftsliv och utevistelse, barn som vuxen,
styrs i hög grad av bostadsort och socioekonomisk status.
Unga, seniorer, utrikesfödda och boende i tätorter och
storstäder kommer mer sällan ut i naturen än inrikes
födda, medelålders och boende i glesbebyggda områden.
Samtidigt växer förståelsen för behovet av aktivering,
friluftsliv och idrott – hos politiker, myndigheter, media,
näringsliv och allmänheten. Det leder till nya möjligheter
för Friluftsfrämjandet.
Tillsammans kan vi bidra till att leverera en del av
lösningen på denna samhällsutmaning. Det är vi som
ser till att stora och små kommer ut i naturen och får
röra på sig tillsammans. 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
uppleva 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 själv.

Jag är förstås otroligt stolt över av allt vi tillsammans har
gjort under 2017, men några saker glänser kanske lite
extra mycket. Ett exempel är vårt firade av att Frilufts
främjandet blivit 125 år och att Skogsmulle blivit 60 år,
i bokstavligen både slott och koja. Firandet var ett fantastiskt
exempel på hur massor av mindre insatser blir något jätte
stort, om vi bara hjälps åt och arbetar mot samma mål.
Även projektet Meningsfull väntan sticker ut, där barn och
vuxna som väntar på uppehållstillstånd får tillgång till ledar
ledda friluftsaktiviteter. Där har vi tagit plats inom ett område
där Friluftsfrämjandet inte varit förut. Och vi har gjort det
tillsammans i elva stycken lokalavdelningar runt om i landet.
Så genom att vara medlem och
deltagare, att vara ledare och skapa
aktiviteter, att vara förtroendevald
och driva lokalavdelning, genom
allt vårt engagemang bidrar vi
tillsammans till ett bättre Sverige.
Tack för ditt bidrag!

Lars Lundström,
generalsekreterare Friluftsfrämjandet Riks

»DET ÄR VI SOM SER TILL ATT STORA OCH SMÅ KOMMER
UT I NATUREN OCH FÅR RÖRA PÅ SIG TILLSAMMANS.
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.«
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FRILUFTSFRÄMJANDET ÄR EN IDEELL FÖRENING
SOM GENOM FRILUFTSLIV FRÄMJAR EN AKTIV FRITID
OCH VERKAR FÖR FOLKHÄLSA OCH LIVSGLÄDJE

ÄVENTYR – VÅR VERKSAMHET
Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 95 000 medlemmar.
Med ca 7 000 ideella ledare guidar vi barn som vuxna ut i naturen – på små och stora äventyr och
över hela landet. Sedan vi grundades för 125 år sedan, verkar vi genom friluftsliv för att skapa folkhälsa,
livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Nybörjare som erfaren är du varmt välkommen ut
i friluftslivet tillsammans med oss. Låt äventyret börja.

FRILUFTSFRÄMJANDET 125 OCH SKOGSMULLE 60 ÅR
Friluftsfrämjandet summerar 2017 stolt ett nationellt
jubileumsfirande på temat ”Minst lika aktuella som
någonsin”. Friluftsfrämjandet 125 och Skogsmulle 60 år
har engagerat mer än 20 000 personer över hela Sverige
och gett ett stort mediegenomslag med ca 100 artiklar.
Tillfället togs i akt för att sätta fokus på barn och ungas
hälsa, och den 4 oktober genomfördes ett kunskapssemi
narium i Hagaparken på temat. Där deltog representanter
från regering, forskning, skola, civilsmhället samt Sveriges
Kronprinsesspar som med över 200 barn från Frilufts
främjandets Skogsmulle i förskolan- och I Ur och Skurför
skolor premiärsprang Skogsmulles hinderbana.
ÄVENTYR FÖR DE ALLRA MINSTA
Friluftsfrämjandet är Sveriges främsta arrangör av fri
luftsaktiviteter för barn. Lust och glädje visar vägen ut i
friluftslivet, utan krav på prestation eller förkunskaper. Re
dan i tidig ålder får barnen upptäcka och uppleva naturen
tillsammans med våra ledare – och ju äldre de blir får de
möjlighet till större ansvar och att utveckla sitt friluftsliv.

Under 2017 har Friluftsfrämjandet påbörjat en revidering
av handledningar. Skogsmulles 60-årsdag firades i sam
band med Friluftsfrämjandets 125 års jubileum, där det
då tagits fram material såsom Skogsmulles hinderbana
och inspiration till Skogsmullekalas.
Tack vare medel från Naturvårdsverket och Naturkompa
niets Naturbonus har ett förnyelsearbete initierats för att
utveckla metoder kring Skogsmulle som bättre attrahe
rar och når ut till barn i dag. På så sätt kan Skogsmulle
fortsätta att sprida rörelseglädje, kunskap om allemansrätt
och forma miljömedvetna barn även i framtiden.
ALPIN SNÖGLÄDJE PÅ HEMMAPLAN
Generationer av barn och vuxna har upptäckt snöglädje
och lärt sig att åka skidor inom Friluftsfrämjandet. Och det
var faktiskt just i skidåkningen som hela Friluftsfrämjandet
började för 125 år sedan. Idag driver organisationen ca
25 lokala skidbackar runt om i Sverige, och erbjuder 85
olika skidskolor. Friluftsfrämjandet möjliggör skidåkning
på hemmaplan för de som inte bor nära, eller kan resa till,
fjällen, och förlänger säsongen för alla.
Under 2017 har cirka 10 000 barn deltagit i Friluftsfräm
jandets skidskola.
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Funktionell/paraskidskola
Friluftsfrämjandets funktionella/paraskidskola ger barn,
ungdomar och vuxna med funktionsvariationer möjlighet
att åka skidor. Skidskolan ger alla samma möjlighet till
snöglädje och skidupplevelse, oavsett förutsättningar,
samtidigt som barnens kroppsuppfattning, självförtroende
och livskvalitet stärks. Under 2017 samarbetade Frilufts
främjandet med SLAO och verkade på så sätt för att göra
skidåkning tillgänglig för ännu fler.

KAJAK
Intresset för att lära sig att paddla kajak ökar – fler och
fler längtar efter att utforska fina paddelvatten och utveck
las tillsammans med erfarna ledare. Under 2017 har våra
531 ledare erbjudit 930 kajakäventyr över hela landet och
under året har vi fått 80 nya ledare. Tillsammans med
Kanotförbundet har det tagits fram Youtubefilmer om vad
som krävs för att ta grönt paddelpass, som är ett sätt att
verifiera den personliga paddeltekniken.

Alla på snö
För att öka intresset för vinteraktiviteter på snö driver
Svenska Skidförbundet tillsammans med Friluftsfrämjan
det och Svenska Skidrådets övriga organisationer, den
rikstäckande satsningen Alla på snö. Projektet är en dag
för många av landets fjärdeklassare, där man tillsammans
testar att glida på snö och barnen får kostnadsfri tillgång
till utrustning, snöanläggning och vägledning. Allt sker
under trygga och lekfulla former, med stöd av lärare och
ledare som utbildats i att leda och coacha på snö.

KANADENSARE/ÖPPEN KANOT
Kanadensare/öppen kanot har en lång tradition i
Friluftsfrämjandet och friluftslivet i Sverige. Under ett
antal år har kajaken tagit större plats på bekostnad av den
öppna kanoten – men nu har barnledarna vänt vinden,
då många vidareutbildar sig inom grenen för att på ett
tryggt sätt kunna ta ut sin barngrupp. Under 2017 har
Friluftsfrämjandet fått 13 nya kanadensarledare och totalt
har vi nu 79 ledare. Tillsammans med Kanotförbundet har
vi också introducerat paddelpasset.

LÄNGDSKIDÅKNING
Längdskidåkning blir mer och mer populärt i Sverige
– både drömmen om vinterfjällandskapet, söndagsturen i
motionsspåret eller träning inför olika längdskidlopp.
Längdskidåkning en fantastisk motionsform där hjärta,
lungor och muskler aktiveras och får samtidigt en
naturupplevelse med all den positiva effekt den har på vår
hälsa. Under 2017 har Friluftsfrämjandet guidat
människor i skidspåren, både för njutning, teknikutveck
ling och folkhälsa, i hela landet och för alla.

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Friluftsfrämjandet erbjuder långfärdsskridskokurser och
-turer för såväl nybörjare som erfarna entusiaster. Vintern
2017 gav fina isar på många håll under en kort och
intensiv period, och Vikingarännet kunde genomföras på
Sigtunafjärden med 900 deltagare. Långfärdskridsko står
inför en generationsväxling bland skridskoledare. Just nu
finns 604 långfärdsskridskoledare varav 50 är nya för året.
Under 2017 genomfördes en teknikkurs tillsammans med
Dala Active Skate med 25 deltagare, i syfte att öka
ledarnas egna skridskoteknik, samt inspirera till hur vi kan
få nybörjare att utvecklas tillsammans med oss. Korta
Youtubefilmer gjordes för att ge tips på att utveckla den
egna åkningen. Vi har också fortsatt att engagera oss i
Issäkerhetsrådet som ett bidrag till att öka kunskapen
även utanför Friluftsfrämjandet.
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NATURPARKOUR
Naturparkour handlar om att förflytta sig i naturen på ett
så snabbt, smidigt och effektivt sätt som möjligt. Frilufts
främjandet har, med stöd av Allmänna Arvsfonden och i
samarbete med Svenska Gymnastikförbundet, utvecklat
och påbörjat en etablering av Naturparkour i Friluftsfräm
jandet och över hela landet. Under 2017 har över 5 000
barn och ungdomar har fått prova naturparkour varav 1
525 är barn i socioekonomiskt utsatta områden. 18 nya
ledare har utbildats.

VANDRING LÅGLAND
Sverige kryllar av enastående vandringsleder, som blir mer
och mer populära för både vecko-, helg- och dagsturer.
Vandringsgrenen erbjuder otaliga variationer på inriktningar
och teman med alltifrån barnvagnsvandring, meditations
vandring, gourmetvandring till tomtevandring. Att många
leder dessutom ligger i närheten av kommunal transport gör
dem till lättillgängliga och högt älskade smultronställen.
82 nya ledare har tillkommit och de flesta av Friluftsfrämjan
dets regioner har genomfört utbildningar under året.

MTB
Intresset för MTB har växt inom många lokalavdelningar.
Under 2017 blev vi 182 ledare, en ökning med 80 stycken
från 2016. Verksamheten lockar såväl barn, ungdomar som
vuxna, och i allt högre grad även den äldre i målgruppen
55+. Antal aktiviteter på hemsidan ökade från 250 till 355.
Samordningsgruppen ordnade en nätverksträff i Falun med
20 MTB ledare som en fortsättning på vårt arbete med att
stärka nätverket mellan lokalavdelningarna. MTB blir också i
många lokalavdelningar både en ingång till och en fortsätt
ning för Strövar- och Frilufsargrupperna.
Under 2017 fick Friluftsfrämjandet medel genom Trafikver
ket för att utveckla äventyrscykling för barn och unga – ett
projekt som ska göra cykling än mer tillgängligt för barn och
unga över hela Sverige.

UNGA I FRILUFTSFRÄMJANDET
Friluftsfrämjandets ungdomsstämma 2017 genomfördes
med 30 ledamöter och totalt 42 deltagare. Mötet hölls
samtidigt med Regionsordförandeträffen vilket skapade
möjlighet till nya fruktsamma diskussioner och möten.
Under stämman diskuterade representanter från olika
verksamheter och landsändar hur Friluftsfrämjandet kan
locka fler ungdomar till friluftslivet. Det finns över 10 000
ungdomsmedlemmar i Friluftsfrämjandet (13–25 år) och
588 unga ledare. Ungdomsperspektivet behöver förstärkas
inom Friluftsfrämjandet. Idag är TVM, Skidåkning, Skidlärar
utbildning, Fjäll, MTB och Naturparkour viktiga grenar för
våra ungdomar i organisationen, men här strävar vi efter
ännu fler grenar och äventyr. Det måste bli ännu lättare för
unga att hitta och stanna kvar i Friluftsfrämjandet, både som
medlemmar och ledare.

FJÄLL
Vår svenska fjällvärld är en skatt för alla friluftsintresserade
– intresset för denna oförstörda och tillgängliga vildmark
fortsätter att öka. Friluftsfrämjandet erbjuder turer i fjällen
både vinter och sommar, tack vare våra erfarna fjälledare.
Under året har Friluftsfrämjandet fortsatt det viktiga arbetet
med att utbilda, validera och certifiera ledare enligt
fjälledarnormen. Detta för att kunna erbjuda kommande
generationer samma möjlighet att upptäcka och utforska
den svenska fjällvärlden tillsammans med oss. Under 2017
har 10 stycken nya fjälledare blivit godkända enligt
fjälledarnormen, och hela 30 ledare har genomgått
fjällutbildningar.

MENINGSFULL VÄNTAN
Steget ut i naturen kan vara stort för dem som behöver
det allra mest. I projektet Meningsfull väntan arbetar
Friluftsfrämjandet, med stöd från Svenskt Friluftsliv, för
att barn och vuxna som väntar på uppehållstillstånd ska
få tillgång till ledarledda friluftsaktiviteter. Projektets syfte
är att aktivera människor i väntan, öppna upp för nya
nätverk, sociala sammanhang, att lära känna sin närmiljö,
få andrum och en meningsfull fritid. Genom att erbjuda
en aktiv fysisk hälsa vill vi öka den psykiska hälsan och
bidra till ett mer inkluderande samhälle. Under året har
fjorton lokalavdelningar skapat över 200 aktiviteter, för
över 4 500 personer.

SKIDSKOLAN GER ALLA SAMMA MÖJLIGHET
TILL SNÖGLÄDJE OCH SKIDUPPLEVELSE,
OAVSETT FÖRUTSÄTTNINGAR, SAMTIDIGT
SOM BARNENS KROPPSUPPFATTNING, SJÄLV
FÖRTROENDE OCH LIVSKVALITET STÄRKS.
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Våra hjältar är våra
7 000 ideella ledare

95 000 medlemmar

Vi värnar allemansrätten och
den tillgängliga friluftsmiljön

500

1,8 miljoner barn och vuxna
omfattas av vår verksamhet

förskolor och skolor
över hela landet

VÅRT BIDRAG TILL
ETT BÄTTRE SVERIGE
Vi vill att friluftslivet ska vara för alla. Att alla barn ska få chansen att växa upp med
en självklar koppling till naturen – oavsett ekonomiska, geografiska, kulturella, psykiska och
fysiska förutsättningar. Att en hållbar friluftsmiljö och allemansrätten ska förbli en självklar
rättighet i vår del av världen.

”

VÅRA
Va?! Äter ekorren 200 kottar
per dagFYRA
– hur kan den räkna till det?!

PELARE

6,4%

fler medlemmar
under 2017

Hållbart friluftsliv för alla

10 000

barn inom I Ur och Skur
och Skogsmulle i förskolan

”

Projektet En meningsfull väntan ger
de som väntar på asyl tillgång till
meningsfulla aktiviteter i naturen

FRILUFTSFRÄMJANDET I
FÖRSKOLAN OCH SKOLAN
Naturen är det bästa klassrummet för att ge barn möjlighet till rörelse, upplevelser och lärande. Här hittar
barn snabbt sin upptäckar- och skaparglädje, utvecklar kunskap att handla efter allemansrätten och att
värna om miljön, både idag och som vuxna. Friluftsfrämjandet bidrar till barns lek och lärande inom såväl
förskolan som skolan genom Skogsmulle i förskolan, Skogshjältarna och I Ur och Skur.
Totalt finns Friluftsfrämjandet i ca 500 förskolor och sko
lor över hela landet. Genom Friluftsfrämjandets pedagogik
utvecklas barnen mot de mål som finns i läroplanen.
Vi ger dem möjlighet att möta och upptäcka naturen
tillsammans med våra välutbildade ledare och genom
våra I Ur och Skur-skolor/förskolor, Skogsmulle i förskolan
och Skogshjältarskolor får barn en egen stark relation till
naturen som de bär med sig i livet.
Under 2017 har 29 nya förskolor tecknat avtal för Skogs
mulle i förskolan. Under året startade vi också upp utbild
ningen Skogsmulle i förskolan i Region Öst. Under 2017
har I Ur och Skur startat ytterligare två förskolor i egen
regi; I Ur och Skur Oxdragaren öppnade i januari 2017
och I Ur och Skur Miklagård öppnade i januari 2017.

Skogshjältarna verkar inom skolan i socioekonomiskt
utsatta områden, med fokus på ett lustfyllt lärande med
hela kroppen och alla sinnen. I Skogshjältarna utbildas
lärare i Friluftsfrämjandets pedagogik integrerat med alla
ämnen och läroplanens mål.
Under 2017 fick projektet fortsatt ekonomiskt stöd av
Svenskt Friluftsliv samt från Naturkompaniets Naturbo
nus. Skogshjältarna har under året utvecklats än mer och
utbildat skolor i region Syd, Mitt, Väst och Mälardalen
och finns nu i 10 skolor i fem av Friluftsfrämjandets sex
regioner. Projektet fortsätter att visa goda resultat, skolor
och pedagoger ser nyttan och möjligheten med utepe
dagogiskt lärande och metoden har skapat intresse både
medialt och politiskt.

TOTALT FINNS FRILUFTSFRÄMJANDET I
CA 500 FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
ÖVER HELA LANDET.
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FRILUFTSAKADEMIN
Under namnet Friluftsakademin samlas Friluftsfrämjandets omfattande utbildnings-verksamhet.
Här utbildar vi inom ledarskap, utomhuspedagogik och friluftsteknik i en mängd olika friluftsgrenar.
Här kvalitetssäkrar vi också friluftslivet i den egna verksamheten och i samråd med andra ledande intresseorganisationer, till exempel genom deltagande i Issäkerhetsrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Skidrådet.

Ledarna är hjärtat i Friluftsfrämjandet och deras enga
gemang bär verksamheten och organisationen framåt.
Under 2017 utbildades många nya kursledare och ledare
för Friluftsfrämjandets verksamheter.

Under 2017 utbildades 550 ledare i någon av våra barn
utbildningar. Totalt har 1711 personer gått en ledarutbild
ning hos Friluftsfrämjandet under 2017, vilket är 136 fler
än föregående år.

25 kursledare är nya för året och 481 personer har
genomgått något steg i våra skidledarutbildningar.
Andra populära utbildningar är de som ger ledarskap
för barnverksamhet, bland annat Skogsmulle och
Öppna skogsgläntan.

Under 2017 har vi genom vår demokratiska process
involverat organisationen i utveckling av Friluftsakade
min. Det har skett genom samtal och möten för att förstå
behov, önskemål och ta till vara på den stora kunskap och
erfarenhet som finns i hela Friluftsfrämjandet.

VI ERBJUDER:
Friluftsäventyr, Skogsmulle, Långfärdsskridskor, Kajak, Vandring, Fjällturer, Skidskola,
TVM, Snowboard, Park, Längdskidor, Klättring, Mountainbike, Utförsåkning, Geocaching,
Snöskor, Stavgång, Telemark, Skogsmulle i förskolan, I Ur och Skur, Äventyrsläger,
Tipspromenader, Bytesmarknader, Barnskridskoskola, Kanadensare, MTB, Naturparkour,
Freeskiers, Skogshjältarna och mycket mer …

UNDER 2017 UTBILDADES 550 NYA LEDARE
INOM BARNVERKSAMHETEN.
TOTALT HAR 1 711 PERSONER GÅTT
EN LEDARUTBILDNING UNDER 2017.
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VÅRA MEDLEMMAR
Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell förening, en folkrörelse, med cirka 95 000 medlemmar.
Sedan flera år tillbaka ökar antalet medlemmar, under 2017 med hela 6,5%. Tillväxten sker i samtliga
regioner och i alla målgrupper.
Friluftsfrämjandet är en ung förening: 38% av medlemmarna är barn (0-12 år) och 11% är ungdomar (13-25 år).
Medlemmarna återfinns i alla Sveriges kommuner, och det största antalet återfinns i våra storstadsområden.
Könsfördelningen är jämn, med lika många kvinnor som män bland medlemmarna.
Våra medlemmars visar stor lojalitet. Hela 75,7% av medlemmarna 2016 har förnyat sitt medlemskap även till 2017.

FÖRDELNINGEN AV MEDLEMMAR PER REGION:

REGION NORR 6%
REGION MITT 8%
REGION MÄLARDALEN 39%
REGION VÄST 21%
REGION ÖST 12%
REGION SYD 14%

ÅLDERSFÖRDELNING:

BARN (0-12 ÅR) 38%
UNGDOM (13-25 ÅR) 11%
VUXNA (26 ÅR -) 51%
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KOMMUNIKATION, INSAMLING
OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN
En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår
verksamhet. Vi arbetar därför aktivt för ett hållbart friluftsliv. Friluftslivet är också en möjliggörare av
folkhälsa och livsglädje. I en tid där stillasittandet är en av våra största samhällsutmaningar sitter friluftslivet på en av lösningarna. Med cirka 95 000 medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens
friluftsliv och verkar för att friluftslivet ska vara tillgängligt för alla.

Alla har inte samma möjligheter att ta del av naturen
och friluftslivet. Därför arbetar vi med en mängd riktade
insatser, centralt, regionalt och lokalt, för att skapa bättre
förutsättningar och bjuda ut fler i naturen.

MED CIRKA 95 000 MEDLEMMAR I RYGGEN
VÄRNAR FRILUFTSFRÄMJANDET DAGENS OCH
MORGONDAGENS FRILUFTSLIV

GOD OCH TILLGÄNGLIG FRILUFTSMILJÖ
För att du ska kunna njuta av friluftsäventyr är välmå
ende natur en grundförutsättning. Vi arbetar aktivt för
god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar
utveckling, bland annat genom skydd av natur- och fri
luftsområden.
Bevarandet av allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv
är själva grunden till vår existens, vilket påverkar vår syn
på allemansrätten, tätortsnära natur och samhällsplane
ring. Utöver arbetet som remissinstans för myndighetsbe
slut arbetar vi på bred front för att göra skillnad.
Den ständigt pågående dialogen med vår omvärld, kring
frågor kopplade till utomhusmiljön och friluftslivet har
fortsatt under 2017. Tillgången till, och säkerställande av,
en god friluftsmiljö är förutsättningar för att alla ska få ta
del av friluftslivet, både idag och i framtiden.
Arbetet med att ta fram målbilder för god miljöhänsyn till
friluftslivet vid föryngringsavverkning, tillsammans med
andra skogliga intressenter, har börjat ge resultat. Fler
och fler skogsägare använder sig av de rekommenderade
målbilderna och det gynnar friluftslivet och rekreationen.
Med stöd från Naturvårdsverket har vi fått bidrag för
att modernisera, animera och uppgradera Skogsmulles
allemansrättsspel. Spelet ska ge kunskap och minska
tröskeln för såväl barn som vuxna att ta sig ut – och vara
en dörröppnare ut till naturen även i stadsnära miljö.
Friluftsfrämjandets nationella friluftsmiljöråd startade
under året sitt arbete med att stödja lokalavdelningar och
regioner i friluftsmiljöfrågor samt att bredda intresset för
frågor kopplade till friluftsmiljön.

FRILUFTSLIV OCH FOLKHÄLSA
I en tid där miljö, utanförskap och stillasittande är några
av våra största samhällsutmaningar kan friluftslivet göra
skillnad. Samhällspåverkan och insamlade medel möjlig
gör finansiering av befintlig och ny verksamhet i syfte att
nå fler och verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgäng
lig friluftsmiljö för alla. Därmed kan Friluftsfrämjandet
bibehålla och utveckla sin roll i samhällsutvecklingen och
bidra till ett bättre Sverige.
På samma sätt som friluftsmiljön är ovärderlig för frilufts
livet är friluftslivet ett av de viktiga bidragen till folkhälsa.
Under året resurser avsatts särskilt för att bredda vår
kunskap inom folkhälsoområdet. Detta arbete kommer att
fortsätta under 2018. Den stora kunskapsbank som finns
både bland våra ideella ledare och hos alla de pedagoger
som jobbar i Friluftsfrämjandet förskole- och skolverksam
het ser vi ska vara till nytta för alla barn och ungdomar i
Sverige. Under 2017 har fokus på barn och ungas hälsa
och utevistelse höjts än mer.

BEHANDLADE REMISSER UNDER 2017:
• Ny dataskyddslag – Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
• Remissyttrande över nya föreskrifter om
fisketillsynsmän
• Yttrande över ”Kontorsremiss utredning
beträffande Stockholms möjligheter att
arrangera vinter-OS och Paralympics 2026”
• Remissyttrande över förslag till ny skötselplan
för Färnebofjärdens nationalpark.
• Remissyttrande över betänkande från
spelutredningen
• Yttrande över promemoria ”Sänkt mervärdes
skatt på förevisning av naturområden”
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TACK!

ORGANISATION

För att förverkliga vårt uppdrag att bidra till folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla,
behöver Friluftsfrämjandet stöd från många olika håll. Därför samverkar vi brett med organisationer,
myndigheter och företag som sympatiserar med våra frågor och värderingar. Alla samarbeten grundar sig
i en gemensam vision eller ett gemensamt mål. Friluftsfrämjandet vore inte möjligt utan den ideella kraft
och de samarbetspartners som stödjer oss.

DEN IDEELLA KRAFTEN
Vi är mycket stolta över det engage
mang som vår organisation rymmer.
Verksamheten bygger på engage
manget hos våra tusentals ledare och
funktionärer. Organisationen vore
ingenting utan alla medlemmar och
den ideella kraft som för oss framåt,
utvecklar oss och engagerar såväl
medlemmar som samhället i stort. Det
är genuint imponerande vad 7 000
ideellt engagerade kan åstadkomma
tillsammans på ett år. Stort tack till alla
ideella bakom 2017 års framgångar!

ARVSFONDEN
Arvsfonden stöttar föreningar och
organisationer – så att bra idéer kan
förvandlas till en bättre verklighet för
barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning. Friluftsfrämjan
det stöds av Arvsfonden i projektet
Naturparkour och under 2017 fick
projektet 1,4 miljoner kronor.

BERGANS OF NORWAY
Bergans of Norway grundades 1908
och är idag en ledande aktör inom
av turutrustning och tekniska plagg.
Bergans och Friluftsfrämjandet har en
liknande mission – att tillgängliggöra
naturen och en aktiv livsstil. Idag är
Bergans officiell klädpartner till Fri
luftsfrämjandet och förser våra ideella
med ledarkläder.

GENERATION PEP
Generation Pep är en icke vinst
drivande organisation som arbetar för
att sprida kunskap och skapa engage
mang kring barn och ungdomars
hälsa. Kronprinsessparet är initiativ
tagare och driver med aktörer från hela
samhället långsiktigt folkhälsoarbete
med barn och unga i fokus.

IDRE FJÄLL
Friluftsfrämjandet är en av stiftarna av
Idre fjäll, som är vår destinationspart
ner och erbjuder friluftsliv sommar och
vinter. Varje år arrangeras våra popu
lära Ledarveckor i Idre fjäll, och våra
medlemmar har bra pris på boende,
skipass och hyra av utrustning.

SKANDIA – IDÉER FÖR LIVET
Idéer för livet verkar genom att ta
fram forskning, verktyg och initiativ
för att förebygga ohälsa och utan
förskap hos barn och unga. Frilufts
främjandet har fått utbildning i Social
Return Of Investment under 2017.

Riksorganisationens styrelse ska strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att
ändamålsparagrafen ”att verka för att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och
därigenom verka för folkhälsa och livsglädje” uppfylls långsiktigt.

STYRELSE

REVISORER

Friluftsfrämjandets styrelse består av:
Erik Lundvik, ordförande, senior rådgivare inom IT-sektorn

Pernilla Varverud, huvudansvarig revisor med
Stefan Norell som personlig suppleant.

Sabina Rasiwala Hägglund, vice ordförande, HR- och
kommunikationsdirektör SVT

Josefine Fors, medrevisor med
Johan Andersson som personlig suppleant.

Katarina Wendt Englund, tidigare VD på Identity Works
idag kommunikationskonsult i Lovart Strategy

REPRESENTATION

Kamilla Nylund, projektledare på Centrum för
Psykiatriforskning på Karolinska Institutet
Henrik Tell, tidigare VD för Öhman Fonder, numera
egen företagare, Effektiv förmögenhetsförvaltning
Karolina Andersson, journalist, tidigare nyhetschef på
SvD, driver nu en egen medieverksamhet med uppdrag
för bland andra Mitti

SVENSKA POSTKODLOTTERIET
Svenska PostkodLotteriet grundades
2005 och fördelar sitt överskott till
välgörande ändamål via de ideella
organisationer som svenska Postkod
Lotteriet stödjer. Friluftsfrämjandet är
förmånstagare till Svenska Postkod
Lotteriet och fick under 2017 ett
bidrag på 7 miljoner kronor samt
medel för nationella projekt som drivs
regionalt inom Friluftsfrämjandet.

SJ AB
SJ är ett svenskt järnvägsbolag, ägt
av staten, med uppdrag att bedriva
lönsam persontrafik. Idag är SJ officiell
partner till Friluftsfrämjandet; tillsam
mans vill vi inspirera fler till ett aktivt
friluftsliv och uppmuntra fler att ta
tåget till sina friluftsäventyr.
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SVENSKT FRILUFTSLIV
Svenskt Friluftsliv är en paraply
organisation för 25 ideella frilufts
organisationer i Sverige som
tillsammans har 1,8 miljoner
medlemmar. Organisationen fördelar
stadsbidraget till det svenska frilufts
livet. 2017 fick Friluftsfrämjandet
8,7 miljoner kronor i organisations
bidrag samt projektstöd om totalt
2,6 miljoner kronor.

Representation i olika råd/grupper

Dennis Hedström, överste

Representant i WWFs förtroenderåd:
Lars Lundström

Fabian Fischer, entreprenör, en av grundarna till Adlibris
och Apotea

Styrelseledamot i svenska skidrådet:
Lars Lundström och Susanne du Rietz

Magnus Boman, VD för företaget Goodpoint som arbetar
med hållbarhetsfrågor

Styrelseledamot i stiftelsen ”Håll Sverige Rent”:
Göran Andersson

VALBEREDNINGEN
Friluftsfrämjandets Valberedning består av:
Ordförande, Dan Nilsson
Vice ordförande, Jörg Bassek
Ledamot, Jenny Pelli
Ledamot, Marie Wallenberg

OUTNORTH
Outnorth har anor tillbaks så långt
som till 1926 och är idag en av
Skandinaviens ledande nätbutiker
med produkter inom friluftsliv och
outdoor. Outnorth strävar efter att
leverera ”the best of Scandinavian
Outdoor” till kunder över hela världen.

För att skapa en bredare förståelse för friluftslivet,
dess behov och positiva effekter representeras
Friluftsfrämjandet i olika konstellationer, allt från olika
nätverk till mer fasta grupperingar.

Styrelseledamot i Gösta Frohms skogsmullestiftelse:
Tuula Torro
Styrelseledamot i stiftelsen stora Kornö:
Kjell Hansson
Styrelseledamot i I Ur och Skur AB:
Katarina Wendt Englund och Anna Vikholm
Styrelseledamot (suppleant) i Vikingarännet AB:
Carl Crafoord (Anna Vikholm)

Ledamot, Erik Backman

Representant i fjällsäkerhetsrådet:
Urban Persson

LEDNINGSGRUPPEN

Representant i issäkerhetsrådet:
Jan Insulander och Carl Craaford

Lars Lundström, generalsekreterare
Dag Pedersen, administrativ chef
Anna Vikholm, verksamhet- och utbildningschef
Johan Ekroth, kommunikationschef

Styrelseledamot i stiftelsen Idre fjäll:
Henrik Tell och Jörg Bassek
Representant i skogsstyrelsens nationella sektorsråd:
Göran Andersson
Representant i Future Forests:
Göran Andersson
Svenskt Friluftslivs forum för generalsekreterare:
Lars Lundström
Ledamot i Svenskt Friluftslivs styrelse:
Lars Lundström

STÖD OSS
Tack vare ditt medlemskap får fler 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 i din brevlåda 4 gånger per år.
Försäkring ingår i alla äventyr och du har möjlighet att vidareutvecklas
genom att bli ledare i organisationen.

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

Friluftsfrämjandet har 90-konto: plusgiro 900176–9.
Tack för din gåva – den gör stor skillnad.
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten. Tel. 08 – 447 44 40
www.friluftsframjandet.se

