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av unga, för unga, som både hittat deltagare som tidigare 
stått långt ifrån friluftslivet, och som också visat människor 
ut på ett nytt sätt – allt du behöver är ett par skor. Genom 
projektet Äventyrsscykling har vi inspirerat hundratals barn 
ut på två hjul i naturen, och massor av ledare har utbildats 
i hur vi på ett säkert och entusiasmerande sätt lär barn att 
cykla med naturen som arena.  

2018 var dessutom året där vi passerade 100 000 med-
lemmar (+7,1 %) – ett historiskt medlemsantal vi inte sett 
sedan 2005. Att fler söker sig till oss är fantastiskt, och det 
stärker känslan av hur viktigt det är att Friluftsfrämjandet 
finns till för alla. För gemenskap, kunskap och för att ge 
våra medlemmar tillgång till allt fantastiskt som friluftslivet 
erbjuder. 

Vi som organisation kommer alltid att verka med stor  
självinsikt och utvecklingsfokus, för att vi ska vara det 
Friluftsfrämjandet vi vill vara. En trygg organisation, som 
genom härligt friluftsliv skapar folkhälsa och livsglädje  
för alla. Tack för att ni är med oss och skapar den och  
tack för er drivkraft och engagemang 2018.

Lars Lundström,
generalsekreterare  
Friluftsfrämjandet

FOLKHÄLSA OCH LIVSGLÄDJE I  
1.8 MILJONER MÖTEN

1,8 miljoner människor har träffat Friluftsfrämjandet 
2018. I snön, på vattnet, i skogen och på fjället, har barn 
som vuxna fått lov att vara nybörjare, utvecklas, träffat 
gamla och nya vänner och upplevt naturen tillsammans 
med oss – utan krav på prestation och med en stark 
trygghetskänsla. Men hur säkerställer vi att vi verkligen är 
och fortsätter att vara en trygg organisation? 

Det handlar både om fysisk och psykisk trygghet. Där 
naturen kan vara en utmanande, arena, men där vi med 
kunniga ledare skapar en säker friluftsupplevelse. Trygghet 
som att alla känner sig respekterade, hörda, inte riskerar 
att bli utsatt för någon form av trakasserier och att vi har 
en kultur där vi vågar lyssna och agera om det ändå sker.

Ett steg i det arbetet är att vara en demokratisk organisa-
tion. Under Riksstämman 2018, vår stora demokratiska 
höjdpunkt, fattades i år en rad viktiga beslut för trygghe-
ten. Tre av dem sticker ut. Beslutet om Friluftsakademin, 
det om vår strategi 2022 inklusive hållbarhetsplattform, 
samt beslutet om att alla barnledare ska lämna ett utdrag 
ur belastningsregistret. Dessa kommer vara drivande för 
vårt utvecklingsarbete för flera år framöver – för att få och 
stötta ännu fler passionerade och välutbildade ledare, 
att vara en stark och aktiv beskyddare av vår friluftsmiljö, 
samt att våra deltagare alltid ska känna sig trygga att följa 
med oss ut.

En av årets många höjdpunkter var också att vår ung-
domsverksamhet TVM fyllde 60 år. TVM som sedan sin 
begynnelse stått upp för ungas röst och delaktighet i 
organisationen. Ett annat är Naturparkour – ett projekt 

»TRYGGHET SOM ATT ALLA KÄNNER SIG RESPEKTERADE, 
HÖRDA, INTE RISKERAR ATT BLI UTSATT FÖR NÅGON  

FORM AV TRAKASSERIER OCH ATT VI HAR EN KULTUR DÄR 
VI VÅGAR LYSSNA OCH AGERA OM DET ÄNDÅ SKER.«

Friluftsfrämjandet finns för att, genom friluftsliv, verka för folkhälsa och livsglädje. Så lät det när vi grundades 
1892, och så än idag. För att kunna fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling, precis som vi gjorde då, 
måste innehållet ständigt utvecklas. 2018 har varit ett år där vi fokuserat på demokrati, tillgänglighet och en 
trygg friluftsupplevelse – för att i ännu högre grad bidra till ett bättre Sverige. 
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FRILUFTSFRÄMJANDET ÄR EN IDEELL FÖRENING  

SOM GENOM FRILUFTSLIV FRÄMJAR EN AKTIV FRITID 

OCH VERKAR FÖR FOLKHÄLSA OCH LIVSGLÄDJE



Friluftsfrämjandet är Sveriges största och bredaste friluftsorganisation med 102 000 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 126 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.

DEMOKRATISKA HÖJDPUNKTER
2018 var ett år då Friluftsfrämjandet, med demokratin 
som verktyg, lade grunden för organisationens framtid. 
Våren bjöd in till Riksstämma, Friluftsfrämjandets demo-
kratiska högtid som äger rum var tredje år. Riksstämman 
tog beslut som kommer att ligga till grund för organisatio-
nen många år framöver, för en bättre friluftsmiljö och en 
trygg och säker upplevelse. Under höstens sköna britts-
ommar ägde Ungdomsstämman rum. Med stämman fylld 
av engagemang i luften diskuterades ungdomars plats 
och framtid tillsammans med regionernas ordförande. 

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 2018 har en översyn av vilka behov som finns 
inom barnverksamheten gjorts. Ett stort arbete kring att 

ÄVENTYR – VÅR VERKSAMHET

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 2018 fortsatte samarbetet 
med SLAO och verkade på så sätt för att göra skidåkning 
tillgänglig för ännu fler.

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, 
gymnasieelever och ledare som utbildats i att leda och 
coacha på snö. 

LÄNGDSKIDÅKNING
Längdskidåkning blir mer och mer populärt i Sverige – 
både drömmen om vinterfjällandskapet, söndagsturen 
i motionsspåret eller träning inför olika längdskidlopp. 
Längdskidåkning är en fantastisk motionsform där hjärta, 
lungor och muskler aktiveras i samband med natur-
upplevelsens positiva effekt på hälsan. Under 2018 har 
Friluftsfrämjandet guidat människor i skidspåren, både för 
njutning, teknikutveckling och folkhälsa, i hela landet och 
för alla. 

KAJAK
Intresset för att lära sig att paddla kajak håller i sig. Fler 
vill utveckla sin teknik och kunskap för att kunna utforska 

fina paddelvatten och utvecklas tillsammans med erfarna 
ledare. Våra 489 ledare erbjudit 866 kajakäventyr över 
hela landet och under året har vi fått 70 nya ledare. 
Under året har fokus legat på att skapa material till 
hemsidan med kunskapsspridande syfte samt att skapa 
möjligheter för lokalavdelningar att sprida verksamheten 
till fler generationer. 

KANADENSARE/ÖPPEN KANOT
Kanadensare/öppen kanot har en lång tradition i Frilufts-
främjandet och friluftslivet i Sverige. Under ett
antal år har kajaken tagit större plats på bekostnad av 
den öppna kanoten – men nu har barnledarna vänt vin-
den, då många vidareutbildar sig inom grenen för att på 
ett tryggt sätt kunna ta ut sin barngrupp. Under 2018 har
Friluftsfrämjandet fått 10 nya kanadensarledare och totalt 
har vi nu 89 ledare. Tillsammans med Kanotförbundet  
arbetar vi för att höja kunskapsnivån hos våra paddlare 
tex genom paddelpasset. 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO
Friluftsfrämjandet erbjuder turer och kurser i långfärds-
skridsko för såväl nybörjare som snabbåkare. Vintern 
2018 gav lokalt fina isar på många håll i landet. Som en 
del av Issäkerhetsrådet med målet att sprida kunskapen 
även utanför organisationen har Friluftsfrämjandet arbe-
tat på såväl lokal som nationell nivå. Media har kontaktat 
organisationen för säkerhetstips i samband med reporta-
ge och nyhetssändningar. Vikingarännet har nu lags i vila 
och Sigtunarännet har ett samarbete med Friluftsfräm-
jandet där det under första loppet var 900 deltagare. Just 
nu finns 558 långfärdsskridskoledare varav 40 är nya för 
året. Under 2018 genomfördes en teknikkurs tillsammans 
med  Dala Active Skate med 30 deltagare, i syfte att öka 
ledarnas egen skridskoteknik, samt inspirera till hur vi 
kan få nybörjare att utvecklas tillsammans med oss.

stärka Skogsmulle startats, som varumärke och som verk-
samhet. Skogsmulleverksamheten har tagit fart och beho-
vet är stort att skapa förutsättningar för att verksamheten 
ska fortsätta att leva vidare även för framtidens barn. 
Under året har också appen Skogsmulle och Naturboken 
lanserats, med pengar från Naturvårdsverket och Svenskt 
Friluftsliv. Spelet har fått stort genomslag och hade 6 000 
nedladdningar från slutet av oktober till sista december.

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 Friluftsfräm-
jandet började för 126 år sedan. Idag driver organisatio-
nen 25 lokala skidbackar runt om i Sverige, och erbjuder 
85 olika skidskolor. Friluftsfrämjandet möjliggör skidåk-
ning på hemmaplan för de som inte bor nära, eller kan 
resa till fjällen, och förlänger säsongen för alla. Våra cirka 
1000 skidledare har lett ungefär 10 000 barn i Frilufts-
främjandets skidskola.
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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 under 
2018 fortsatt etableringen och utvecklingen av Naturpar-
kour som verksamhetsgren i Friluftsfrämjandet. Under 
2018 har över 5000 barn och ungdomar har fått prova 
Naturparkour, 61 nya ledare och 3 nya kursledare har 
utbildats.

MOUNTAINBIKE 
Intresset för MTB har växt inom många lokalavdelningar. 
Under 2018 blev vi 205 ledare, en ökning med 23 stycken 
från 2017. Verksamheten lockar såväl barn, ungdomar 
som vuxna, och i allt högre grad även den äldre i mål-
gruppen 55+. Samordningsgruppen ordnade en nätverk-
sträff på Isaberg med 35 MTB ledare som en fortsättning 
på vårt arbete med att stärka nätverket mellan lokalav-
delningarna. MTB blir också i många lokalavdelningar 
både en ingång till och en fortsättning för Strövar- och 
Frilufsargrupperna. Friluftsfrämjandet fick medel genom 
Trafikverket för att utveckla äventyrscykling för barn och 
unga – ett projekt som ska göra cykling än mer tillgängligt 
över hela Sverige.

FJÄLL
Vår fjällvärld är en skatt för alla friluftsintresserade och 
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 fjällvärlden tillsammans med oss. Under 
2018 har 15 stycken nya fjälledare blivit godkända enligt 
fjälledarnormen, och hela 27 ledare har genomgått fjäll-
utbildningar.

VANDRING LÅGLAND
Sverige kryllar av enastående vandringsleder, som blir mer 
och mer populära för både vecko-, helg- och dagsturer. 
Vandringsgrenen erbjuder otaliga variationer på inriktning-
ar och teman med alltifrån barnvagnsvandring, medita-
tionsvandring, gourmetvandring till tomtevandring. Att 
många leder dessutom ligger i närheten av kollektivtrafik 
gör dem till lättillgängliga och högt älskade smultronställen. 
68 nya ledare har tillkommit och de flesta av Friluftsfräm-
jandets regioner har genomfört utbildningar under året.

UNGA I FRILUFTSFRÄMJANDET
Det finns över 10 000 ungdomsmedlemmar i Frilufts-
främjandet (13–25 år) och över 600 unga ledare. Ung-
domsperspektivet behöver förstärkas inom Friluftsfräm-
jandet. Under året har nya unga ledare och kursledare 
utbildats, Naturparkour har tagit stora steg framåt och 
aktiverat många ungdomar, projektet Let´s get out låter 
unga nyanlända växa genom att få ett sammanhang och 
en ledarutbildning, TVM arrangerar massa härlig verksam-
het och flertalet stora läger som knyter samman ungdom 
från hela landet, i skogen cyklas det för fullt och i skid-
backen finns massor av unga skidledare som lär barn att 
svänga som proffs i backen. Men vi vill ha fler äventyr för 
unga och vi strävar 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.

MENINGSFULL VÄNTAN
Steget ut i naturen kan vara stort för dem som behöver det 
allra mest. I projektet Meningsfull väntan arbetar Frilufts-
främjandet, med stöd från Svenskt Friluftsliv, för att barn 
och vuxna som väntar på uppehållstillstånd ska få tillgång 
till ledarledda friluftsaktiviteter. Projektets syfte är att aktive-
ra 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 sexton lokalavdel-
ningar skapat över 175 aktiviteter, för över 3 200 personer.

VÅR FJÄLLVÄRLD ÄR EN SKATT FÖR ALLA  
FRILUFTSINTRESSERADE OCH INTRESSET 

FÖR DENNA OFÖRSTÖRDA OCH TILLGÄNGLIGA 
VILDMARK FORTSÄTTER ATT ÖKA.  
FRILUFTSFRÄMJANDET ERBJUDER  

TURER I FJÄLLEN BÅDE VINTER OCH SOMMAR, 
TACK VARE VÅRA ERFARNA FJÄLLEDARE.

Verksamhetsberättelse 2018  |  11



Vi värnar allemansrätten och 
den tillgängliga friluftsmiljön 

Naturparkour – ett projekt av unga,  
för unga, har hittat deltagare som  
tidigare stått långt ifrån friluftslivet.””

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. 

Hållbart friluftsliv för alla

1,8 miljoner barn och vuxna 
omfattas av vår verksamhet 

Våra hjältar är våra 
7 000 ideella ledare

102 000 medlemmar

Man får lära sig mycket med äventyr, 
om träden och bladen och hur gamla 
de är. Det är jätteroligt!”” fler medlemmar  

under 2018

500
förskolor och skolor 

över hela landet

10 000
barn inom I Ur och Skur  

och Skogsmulle i förskolan

7,1% 



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. Pedagogiken ger barn en egen 
stark relation till naturen som de bär med sig i livet. 
Verksamheterna bidrar till ett friskare samhälle genom att 
barn och vuxna dagligen är fysisk aktiva, då förflyttningar, 
lek och rörelse samt friluftsaktiviteter ligger till grund för 
pedagogiken.

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 om 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.

Under 2018 har I Ur och Skur Utveckling tagit över driften 
från två tidigare kooperativ; I Ur och Skur Trehörningen 
och I Ur och Skur Mullebo/Lötkärrsskolan. I Ur och Skur 
Utveckling har arbetat för att utveckla organisationen 
samt ge bättre förutsättningar och stöd för licenstagare 
genom nätverk och en webbsida för gemensamma doku-
ment och information.

Skogshjältarna fortsätter med stöd av Svenskt Friluftsliv 
och har under året ändrat inriktning. Från och med 2018 
vänder sig verksamheten till alla Sveriges skolor. I takt 
med att skolbarnen sitter allt mer stilla, ser vi att Skogs-
hjältarna är en viktig part i skolan. Under året har därför 
utbildning omformats, testats och nytt material har tagits 
fram. Utbildningen har även kompletterats med fortbild-
ningsunderlag. 

TOTALT FINNS FRILUFTSFRÄMJANDET I  
CA 500 FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 

ÖVER HELA LANDET.
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Ledarna är hjärtat i Friluftsfrämjandet och deras enga-
gemang bär verksamheten och organisationen framåt. 
Under 2018 utbildades många nya kursledare och ledare 
för Friluftsfrämjandets verksamheter. 

38 kursledare är nya för året, ett antal som ökar för varje 
år, och 439 personer har genomgått något steg i våra 
skidledarutbildningar. Andra populära utbildningar är 
de som ger ledarskap för barnverksamhet, bland annat 
Skogsmulle och Öppna skogsgläntan. 

2018 anordnade Region Öst en nationell fortbildningshelg 
på Isaberg i Småland. Deltagare var närmare 250 ledare 
som delade med sig av kunskap om såväl ledarskap som 
verksamhetsgrenar.

FRILUFTSAKADEMIN

Under namnet Friluftsakademin samlas Friluftsfrämjandets omfattande utbildningsverksamhet.
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 intresse-
organisationer, till exempel genom deltagande i Issäkerhetsrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Skidrådet.

UNDER 2018 UTBILDADES 581 NYA LEDARE 
INOM BARNVERKSAMHETEN.  
TOTALT HAR 1786 GÅTT EN  

LEDARUTBILDNING UNDER 2018.

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, Naturparkour,

Freeskiers, Skogshjältarna och mycket mer …

VI ERBJUDER:

Under 2018 utbildades 581 ledare i någon av våra  
barnutbildningar. Totalt har 1786 personer gått en  
ledarutbildning hos Friluftsfrämjandet under 2018,  
vilket är fler än föregående år. 

Under 2018 har Riksstämman fattat beslut om ett  
nytt Styrdokument för Friluftsakademin. Det innebär att 
riksorganisationen ska tillsätta en utbildningsansvarig – 
en heltidstjänst som enbart har ansvar för utbildningsfrå-
gor – samt att regionerna inrättar nya roller på region-
nivå, en utbildningssamordnare per region. Det innebär 
även att samordningsgrupper för våra olika verksamhets-
grenar har fasats ut och nya utvecklingsgrupper tillsätts 
under 2019.



VÅRA MEDLEMMAR

Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell förening, en folkrörelse, med 102 000 medlemmar.
Sedan flera år tillbaka ökar antalet medlemmar, under 2018 med hela 7,1%. Tillväxten sker i samtliga
regioner och i alla målgrupper.

Friluftsfrämjandet är en ung förening: 39% 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 medlemmar visar stor lojalitet. Hela 76% av medlemmarna 2017 har förnyat sitt medlemskap även till 2018. 

REGION NORR 6%

REGION MITT 8% 

REGION MÄLARDALEN 39%

REGION VÄST 21%

REGION ÖST 12%

REGION SYD 14%

FÖRDELNINGEN AV MEDLEMMAR PER REGION:

ÅLDERSFÖRDELNING:

BARN (0-12 ÅR) 39%

UNGDOM (13-25 ÅR) 10%

VUXNA (26 ÅR -) 51%
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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.

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 2018. 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, fortsätter att ge goda resultat. 
Fler och fler skogsägare använder sig av de rekommende-
rade målbilderna och det gynnar friluftslivet och rekrea-
tionen.

Med stöd från Naturvårdsverket har vi moderniserat, 
animerat och uppgraderat Skogsmulles allemansrättsspel. 
Spelet ger kunskap och minskar tröskeln för såväl barn 
som vuxna att ta sig ut som en dörröppnare till naturen 
även i stadsnära miljö.

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 – som i sin tur sprider folkhälsa och livsglädje. 
I en tid där stillasittandet är en av våra största samhällsutmaningar sitter friluftslivet på en av lösningarna. 
Med 102 000 medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv och verkar för att frilufts-
livet ska vara tillgängligt för alla.

BEHANDLADE REMISSER UNDER 2018:

• Förslag på ändrade föreskrifter till  
29 § Skogsvårdslagen

• En analys av styrmedel för skogens  
sociala värden

• Förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns 
nationalpark

• Uppdrag att se över och föreslå ändringar  
i reglerna om landsbygdsutveckling i  
strandnära läge

• Ålderskrav vid framförande av vattenskoter

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 har resurser avsatts särskilt för att bredda vår 
kunskap inom folkhälsoområdet. Detta arbete kommer att 
fortsätta under 2019. 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 2018 har fokus på barn och ungas hälsa 
och utevistelse varit tydligt.

MED 102 000 MEDLEMMAR I RYGGEN  
VÄRNAR FRILUFTSFRÄMJANDET DAGENS OCH 

MORGONDAGENS FRILUFTSLIV.
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ORGANISATION

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

Erik Lundvik, ordförande, pensionär,  
fd. senior rådgivare inom IT-sektorn

Magnus Boman, 1:e vice ordförande,  
VD för konsultbolaget Goodpoint AB som är  
specialiserad på hållbar utveckling

Katarina Wendt Englund, 2:e vice ordförande, strateg 
Stockholms stad, tidigare VD Identity Works och senior-
konsult Springtime och Halvarsson & Hallvarsson.

Kamilla Nylund, Kompetensutvecklingsledare  
Huddinge Kommun

Henrik Tell, senior investeringsrådgivare på Effektiv  
Förmögenhetsförvaltning, tidigare VD för Öhman Fonder

Karolina Andersson,journalist, nyhetschef,  
tidigare på SvD, nu på lokaltidningen Mitt i Stockholm

Dennis Hedström, överste i Flygvapnet

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

Anders Gerward, Egen företagare Global Företags- 
utveckling, IT och management

VALBEREDNING

• Ordförande, Sabina Rasiwala Hägglund

• Ledamot, Jörg Bassek

• Ledamot, Jenny Pelli

• Ledamot, Stefan Måsbäck

• Ledamot, Johan Andersson

LEDNINGSGRUPPEN

Lars Lundström, generalsekreterare

Dag Pedersen, administrativ chef

Anna Vikholm, Vice general sekreterare, verksamhet-  
och utbildningschef

Vakant, kommunikationschef

REVISORER

Pernilla Varverud, huvudansvarig revisor

Josefine Fors, medrevisor

REPRESENTATION

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.

Representation i olika råd/grupper

Representant i WWFs förtroenderåd: 
Lars Lundström

Styrelseledamot i Svenska Skidrådet: 
Lars Lundström och Urban Persson

Styrelseledamot i stiftelsen ”Håll Sverige Rent”: 
Göran Andersson

Styrelseledamot i Gösta Frohms skogsmullestiftelse: 
Tuula Torro

Styrelseledamot i stiftelsen stora Kornö: 
Dennis Hedström

Styrelseledamot i IUR Utveckling AB: 
Katarina Wendt Englund och Anna Vikholm

Styrelseledamot (suppleant) i Vikingarännet AB: 
Erik Lundvik och Dag Pedersen (Carl Crafoord)

Representant i Fjällsäkerhetsrådet: 
Urban Persson

Representant i Issäkerhetsrådet: 
Jan Insulander och Carl Craaford

Styrelseledamot i stiftelsen Idre fjäll: 
Henrik Tell och Jörg Bassek (samt Verkställande  
Utskottet under ledning av Magnus Boman)

Representant i skogsstyrelsens nationella sektorsråd: 
Göran Andersson

Svenskt Friluftslivs forum för generalsekreterare: 
Lars Lundström

Ledamot i Svenskt Friluftslivs styrelse: 
Lars Lundström

Svenskt Friluftslivs Valberedningsgrupp:  
Anna Vikholm

Utenavet, nationellt nätverk för främjande  
av Utomhuspedagogik: 
Kerstin Andersson

Riksdagens Friluftsnätverk: 
Lars Lundström och Göran Andersson

Ideell Arena: 
Erik Lundvik

Årets Äventyrare Juryn: 
Cajsa Rännar

TACK!

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 på en gemensam vision eller ett gemensamt mål. Friluftsfrämjandet  
vore inte möjligt utan den ideella kraften och de samarbetspartners som stödjer oss.

DEN IDEELLA KRAFTEN
Vi är mycket stolta över det engagemang som vår organisation rymmer. Verksamheten bygger på engagemanget 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 2018 års framgångar!

VÅRA BIDRAGSGIVARE

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

FLER SOM BIDRAGIT TILL ATT UTVECKLA VÅR VERKSAMHET
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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

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

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.


