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Vi skapar roliga, trygga och
lärorika äventyr – på fjället,
vattnet, snön, isen, i skogen
och i gläntan runt hörnet.
Året runt och för alla.
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1. OM FRILUFTSFRÄMJANDET

”Vi har tagit på oss uppdraget
att bidra till ökad folkhälsa,
livsglädje och respekt för
naturen, genom friluftsliv.”

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst
obunden ideell organisation. Sedan 1892 har vi främjat friluftslivet och värnat allemansrätten.
Vi skapar roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet,
snön, isen, i skogen och i gläntan runt hörnet. Året runt och för alla.
Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv. Det är vårt
bidrag till ett ännu bättre samhälle.
Verksamheten bedrivs lokalt, och stöttas av våra regioner och
riksorganisationen.
Vi består av cirka 300 lokalavdelningar, fördelat på sex regioner,
samt verksamhet i cirka 400 förskolor och skolor. Antal medlemmar ökar något och den 30 september 2020 var antalet 108 559.
Utöver våra medlemmar når vår ”öppna verksamhet”, exempelvis
genom de cirka 25 skidbackar som vi driftar samt de förskolor
och skolor som vi har verksamhet i, ännu fler personer.
I en Sifo-undersökning i oktober 2020 svarade åtta procent ”Ja
(ett tillfälle eller flera tillfällen)” på frågan ”Har du, eller någon
i din familj, inspirerats till friluftsliv av Friluftsfrämjandet eller
Skogsmulle de senaste 12 månaderna?”. Friluftsfrämjandets mål
är att denna siffra ska öka till 25 procent till 2030.
Friluftsfrämjandet har cirka 7 000 ideella ledare och förtroendevalda inom ett flertal olika friluftsgrenar, exempelvis fjällvandring
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och -tur, kajak, kanot (kanadensare), klättring, långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike, naturparkour, skidor utför (inkl.
snowboard), Skogsmulle och skogens värld (verksamhet för de
yngre barnen), vandring (lågland) samt Vildmarksäventyr (verksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer).
Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda
verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och trygga för
alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Social hållbarhet som håller över tid bygger vi på värderingar som
främjar tillgänglighet och inkludering och genom samarbeten
med aktörer som delar våra värderingar. Vi tror på att verka för
jämlikhet och mångfald för att främja folkhälsa genom friluftsliv.
Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett
föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att utveckla
verksamheten så att vi maximerar organisationens positiva och
minimerar organisationens negativa inverkan på ekosystemen och
klimatet, samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra
verksamheter.
Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra lokalavdelningar. Vi ska ständigt inspirera, stötta
och leda det ideella engagemanget. Vi bedriver även verksamhet
inom förskola och skolan samt säljer produkter. Vår ekonomi ska
vara stark, som grund för att växa som organisation.
Vi verkar i linje med Sveriges friluftsmål, samt de globala
2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen,
#13 Bekämpa klimatförändringarna, och #15 Ekosystem och
biologisk mångfald.
I takt med att Friluftsfrämjandet utvecklas och växer – då blir
även vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle tydligare och ännu
större.
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2. GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Precis när covid-19-krisen i
mars drabbade vårt samhälle
kommunicerade vi ut att ”i 128
år har vi främjat friluftslivet, och
kanske har det aldrig varit viktigare än nu”. En mening, som
blev sanning.

Naturen blev för många fler ett förlängt vardagsrum och träningslokal, men också en viktig plats för trygghet, vila och tröst.
Aldrig har behovet av friluftsaktiviteter varit större, och tillsammans har vi under året växlat upp ytterligare för att möta efterfrågan. Det är såklart glädjande att vår kunskap och verksamhet
efterfrågas i krisen, men inte utan utmaningar.
Vi har alla tvingats tänka om. Våra årsstämmor genomfördes
digitalt, ledarutbildningar har fått planeras om, verksamheten har
anpassats med mindre grupper, mer handtvätt, närmare naturområden, inställda övernattningar, m.m.
Pedagogerna på våra förskolor och skolor, som inte har lyxen att
kunna jobba hemifrån, har varje dag välkomnat barnen med ett
leende, och därmed tagit ansvar för att vårt samhälle ska fungera,
och outtröttligt hjälpt barnen med deras handtvätt.
I krisen har Friluftsfrämjandet klivit fram. Som alltid med fokus
på livsglädjen och folkhälsan, och ett ännu bättre samhälle. Och
det är med mycket stor stolthet som vi tittar tillbaka på vår insats
2020.
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Friluftsliv var populärt redan före covid-19, och är det än mer nu.
För oss innebär det mycket stor efterfrågan på vår verksamhet.
En efterfrågan som vi bara kan möta om vi blir fler ledare. Det
är därför som riksorganisationen särskilt prioriterar att arbeta för
”många, bra och engagerade ledare” och kursledare.
Ytterligare en särskild prioritering är ”mer
utomhuspedagogik i förskola och skola”. Vi
vill, från och med 2021, börja utforma vårt
erbjudande till förskolan och lågstadiet med
målgruppen som utgångspunkt och som ett
erbjudande i tre nivåer. De tre nivåerna är
1) helhet för de förskolor och skolor som
bygger sin verksamhet på Friluftsfrämjandets
utomhuspedagogik, 2) deltid för de skolor
och förskolor som använder vårt koncept
som ett komplement till annan pedagogik,
samt 3) inspirationsmaterial som lockar till
att testa Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Strategin är att få in många förskolor
och skolor på nivå 3, för att sedan informera
dem om möjligheten att utvecklas till nivå 2
eller 1.
2020 var ett viktigt år för nysatsningen på Skogsmulle: de första
nya böckerna släpptes, samt olika former av verksamhetsmaterial
och profilprodukter. 2021 fortsätter Skogsmulle sin resa, med
ytterligare nya berättelser och mer material.
Vi är en organisation i medvind. Den främsta anledningen till att
varumärket Friluftsfrämjandet är starkt är att vår organisation
sedan 1892 har genomfört roliga, trygga och lärorika aktiviteter,
skapade av ledare som är kompetenta inom både ledarskap och
friluftsteknik. Det är engagemanget och kompetensen hos våra
ledare, bredden på vår verksamhet och kvaliteten i våra äventyr
som är våra unika styrkor.
Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet
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3. COVID-19

För att möta pandemins effekter
så genomförde Friluftsfrämjandet 2020, utöver ordinarie verksamhet, ett stort antal anpassade aktiviteter runt om i landet
och en snabb digitalisering av
våra ledarutbildningar hos regionerna, samt flertalet kampanjer
med inspiration för friluftsliv och
information om allemansrätten.
Ett äventyr extra
För att främja rörelseglädje under pandemin uppmanades Friluftsfrämjandets cirka 7 000 ideellt engagera ledare och förtroendevalda inför sommaren 2020 erbjuda ett äventyr extra, som ett
sätt att kanalisera det starka engagemang för ett bättre samhälle
som många av våra ledare känner under pandemin. Och för att
anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt välkomna nya deltagare så uppmanades ledarna att
göra äventyr med fokus på barn och seniorer, nya medlemmar
och i naturen nära.
Målet om 1 000 extra äventyr sommaren 2020 nåddes (sannolikt) inte riktigt, men väldigt många extra äventyr skapades, i
form av sommarläger för barn, paddlingar med nybörjare, friluftskurser, vandringar och tipspromenader.

Kampanjen Skogsmulle 30 day challenge
Direkt när pandemin drabbade Sverige, den 17 mars, drog
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Friluftsfrämjandet igång kampanjen #Skogsmulle30 day challenge. Friluftsfrämjandets syfte med #Skogsmulle30 day challenge är att inspirera till vistelse i naturen.
Varje dag, i 30 dagar, gav Skogsmulle er en ny kul utmaning i naturen. Exempelvis: Balansera, eller gå balansgång, på en sten eller
ett liggande träd. Hitta något i naturen för varje färg. Klättra i
träd eller upp för ett litet berg/snöhög. Kampanjen väckte mycket stort engagemang bland allmänheten och i media, och engagerade uppskattningsvis närmare en miljon människor.

Kampanjen Mini-magasin om friluftsliv och allemansrätten
delas ut gratis hela sommaren
Sommaren 2020 var friluftsliv omåttligt populärt och många
dammade av sina Skogsmulle-kunskaper. För att stötta intresset för friluftsliv och samtidigt påminna om allemansrätten tog
Friluftsfrämjandet fram publikationen ”Friluftsliv – inspiration,
sommaren 2020” med tips och kunskap till den som vill ut i
naturen. Mini-magasinet innehåller bland annat 8 tips för den
perfekta tältplatsen, 12 utmaningar från Skogsmulle, snabbguide till vandring, ett äventyrsdygn med kanadensare, recept på
friluftsmat, spelet om allemansrätten, och testet Hur mycket
äventyrare är du?
Mini-magasinet spreds fritt digitalt, och i fysisk form på turistbyråer, bensinstationer och på event (av våra lokalavdelningar).
D.v.s. distributionen använde kanaler som är icke-traditionella för
friluftsliv, i syfte att nå en bredare målgrupp.

Friluftsfrämjandet uppmanar fler förskolor att flytta ut i
naturen
Att bedriva undervisning utomhus är kanske viktigare än någonsin, eftersom det minskar både risken för smittspridning och sjukfrånvaro hos pedagoger och barn. Friluftsfrämjandet har mångårig
expertis av utomhuspedagogik genom sina förskole- och skolverksamheter I Ur och Skur.
2020 erbjöd Friluftsfrämjandet även andra förskolor och skolor stöd i att flytta ut sin undervisning i naturen, och dessutom
öppnade I Ur och Skur upp för att ta emot barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet, ifall en förskola tvingades
stänga.
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4. ÄVENTYR – VÅR VERKSAMHET

Vi har varit friluftslivets pionjärer
sedan 1892. Nu som då
utmanar och utvecklar vi oss
själva, friluftslivet och samhället.

Tillsammans gör vi friluftslivet roligare, tryggare och mer lärorikt.
Folkhälsa och livsglädje genom friluftsliv. Vi gör det i på fjället,
vattnet, snön, isen eller i skogen. Vi gör det genom äventyr som
är välkomnande, anpassade och trygga, för alla. Det är vårt bidrag
till ett ännu bättre Sverige.
2020 uppgick antalet aktivitetstimmar till uppskattningsvis 11
miljoner, vilket är något lägre än vårt mål för året på 11,4 miljoner.
Friluftsfrämjandet skapar äventyr inom ett flertal olika friluftsgrenar, exempelvis fjällvandring och -tur, kajak, kanadensare, klättring, långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike, Naturparkour,
skidor utför (inkl. snowboard), Skogsmulle och skogens värld
(verksamhet för de yngre barnen), vandring (lågland) samt Vildmarksäventyr (verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna).

4.1. Fjällvandring och -tur
Att vakna vid fjällbäcken och lyssna till porlandet och se dagen
sakta gry över fjälltopparna är magiskt. De svenska fjällen är dock
en nyckfull plats och att ge sig ut på egen hand, utan att ha koll
på hur du hanterar det oförutsägbara, kan vara farligt. Genom
att delta i Friluftsfrämjandets fjällvandringar (på sommaren) och
fjällturer (på vintern), erbjuder vi en upplevelse som är säker och
på så sätt ger en mer njutbar upplevelse.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 37 st fjällvandringar och -turer.
Vi hade 28 st registrerade ledare (sommar plus helår) samt 6 st
registrerade kursledare.
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4.2 Kajak
Att klyva en spegelblank yta, surfa i skummande vågor, och att
smyga fram på grunda skärgårdsvatten är fantastiska upplevelser. Många av Friluftsfrämjandets lokalavdelningar erbjuder
kajakäventyr. Vi ägnar oss åt alla former av kajakpaddling. Kajakturer är allt från kortare paddlingar, med fokus på teknik och
övningar, till längre turer med fokus på äventyr och upplevelser.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 958 st aktiviteter med kajak och
kanadensare. Vi hade 486 st registrerade ledare samt 26 st registrerade kursledare för kajak.

4.3 Kanadensare
Att uppleva tjusningen och njutningen med att paddla kanadensare, är det många som drömmer om. Flera av våra lokalavdelningar erbjuder äventyr där du får glida fram på en liten slingrande å under träden på väg till vindskyddet. Eller hitta bästa väg
nedför forsen.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 958 st aktiviteter med kajak och
kanadensare. Vi hade 110 st registrerade ledare samt 7 st registrerade kursledare för kanadensare.

4.4 Klättring
En del gillar att känna adrenalinet pumpa och ser därför klättring
som en stimulerande utmaning. I Friluftsfrämjandet klättrar du
med erfarna ledare som under säkra förhållandanden hjälper dig
att utvecklas. Vi erbjuder klättring både på klätterväggar, klippor
och en del lokalavdelningar erbjuder även klättringsresor till höga
berg långt bort.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 140 st aktiviteter med klättring.
Vi hade 66 st registrerade ledare samt 3 st registrerade kursledare.

4.5 Långfärdsskridsko
Att få glida fram med långa, nästan ljudlösa skär ger en fantastisk
naturupplevelse. I Friluftsfrämjandet åker vi alltid i grupp med
erfarna ledare. Detta både för att du som skrinnare ska känna dig
säker och kunna utveckla ditt åkande.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 275 st aktiviteter med långfärdsskridsko. Vi hade 511 st registrerade ledare samt 17 st registrerade
kursledare.
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4.6 Längdskidor
Som motionsform och upplevelse av vinterlandskapet är längdskidor en fantastisk aktivitet. Tillsammans med våra ledare kan
barn och nybörjare lära sig åka längdskidor. För de mer erfarna erbjuder vi möjligheten att fortsätta utveckla sin åkning. Exempelvis med fokus på olika åkstilar och hur du bäst åker uppför och
utför. All verksamhet inom Friluftsfrämjandet sker utan tävling
och prestationskrav.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 59 st aktiviteter på längdskidor. Vi
hade 44 st registrerade ledare.

4.7 Mountainbike
Över stock och sten, uppför och utför – att cykla mountainbike
är ett kul sätt att upptäcka naturen. Intresset för mountainbike
ökar, och många av Friluftsfrämjandets lokalavdelningar erbjuder
äventyr med mountainbike. Vår verksamhet inom mountainbike
kan vara ett antal vardagskvällar med kul övningar i grupp eller
ett större äventyr som stäcker sig över flera dagar, och allt där
mellan. Verksamheten sker utan tävling och prestationskrav, och
anpassas alltid utifrån deltagarnas förmåga, oavsett om det är
barn eller äldre, och nybörjare eller erfarna.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 739 st aktiviteter med mountainbike. Vi hade 396 st registrerade ledare samt 121 st registrerade
kursledare.

4.8 Naturparkour
Att utmana sig själv genom att passera olika hinder och underlag,
gör Naturparkour till ett roligt sätt att ta sig fram i naturen. Du
deltar utifrån dina egna förutsättningar och får lära dig grundläggande teknik och säkerhetstänk. Rörelseglädjen står i fokus.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 23 st aktiviteter inom Naturparkour. Vi hade 39 st registrerade ledare samt 3 st registrerade kursledare.

4.9 Skidor utför (inkl. snowboard)
Friluftsfrämjandets skidverksamhet består i huvudsak av skidskolor i 80 olika ”hemmabackar” runt om i Sverige. 25 av dessa
skidanläggningar driftas av Friluftsfrämjandet. Utöver skidskola
erbjuder vi även ”Freeskiers” för ungdomar som vill träffas och
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åka i hemmabacken i organiserad form, utan tävling och prestationskrav.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 326 st aktiviteter i skidbackar. Vi
hade 892 st registrerade ledare samt 83 st registrerade kursledare för
skidverksamheten.

4.10 Skogsmulle och skogens värld
Naturen är en gigantisk lekplats, fylld av upptäckter, hinderbanor och liv. I naturen mår kroppen bra, motoriken utvecklas och
hjärnan lär sig massor. ”Skogsmulle och skogens värld” är Friluftsfrämjandets verksamhet för de yngre barnen, inklusive Öppna
Skogsgläntan (0–2 år), Skogsknopp (2–3 år), Skogsknytte (3–4
år), Skogsmulle (5–7 år), Familjemulle och Skridskoskola.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 859 st aktiviteter i Skogsmulle
och skogens värld. Vi hade 1 644 st registrerade ledare samt 64 st
registrerade kursledare.

4.11 Vandring (lågland)
Friluftsfrämjandet arrangerar varje år hundratals vandringar, allt
från längre vandringar över flera dagar till kortare turer i närmaste naturområde. Vandringarna anpassas alltid utifrån deltagarnas
förmåga och intresse. Många av våra vandringar har dessutom ett
tema, t.ex. stavgång, ”skogsbad”, rullstolsburna turer, bushcraft,
kulturmiljöer, puls och motion, snöskor, o.s.v. Vandringarna kan
innehålla övernattning, exempelvis i stuga eller tält.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 968 st vandringar. Vi hade 529 st
registrerade ledare samt 18 st registrerade kursledare.

4.12 Vildmarksäventyr
Vildmarksäventyr är popcorn i vindskydd, sovsäck och stjärnhimmel, vänner och lägereld, kanoter och kartor, och mycket mer.
Det är helt enkelt allt det bästa inom friluftsliv. ”Vildmarksäventyr” är Friluftsfrämjandets verksamhet för barn, ungdomar och
unga vuxna: Strövare (7–8 år), Frilufsarna (9–13 år cirka), TVM
Äventyrsgrupper (cirka 14–25 år) och Äventyrliga familjen.
2020 skapade Friluftsfrämjandet 791 st aktiviteter inom Vildmarksäventyr. Vi hade 1 447 st registrerade ledare samt 37 st registrerade
kursledare.
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108 559 medlemmar

En tydlig röst
för friluftslivet och
allemansrätten

296 lokalavdelningar
(fördelat på 6 regioner)

Verksamhet i cirka
400 förskolor och skolor

Driftar cirka
25 skidanläggningar

Skidskola i
cirka 80 skidbackar

Cirka 11 miljoner
aktivitetstimmar
14

9 039 registrerade
ledarkompetenser (6 127
individuella ledare)

263 individuella
kursledare

83 000 personer
läser Magasin Friluftsliv

Högst anseende (för 4:e
året i rad) i Sifo:s
Anseendeindex
intresseorganisationer
2020

Över 1,3 miljoner
unika besökare på
friluftsframjandet.se

8% procent av
allmänheten har
inspirerats till friluftsliv
av Friluftsfrämjandet
2020

33 000 följare
på Instagram

Över 50 000 följare
på Facebook
15

5. 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 har verksamhet i cirka 400 förskolor och skolor, genom våra verksamheter Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna, och genom vårt dotterbolag I Ur och Skur®.
Genom Friluftsfrämjandets pedagogik utvecklas barnen mot de
mål som finns i läroplanen. Pedagogiken ger barn en egen stark
relation till naturen som de bär med sig genom livet. Verksamheterna bidrar till ett friskare samhälle genom att barn och vuxna
dagligen är fysiskt aktiva, då förflyttningar, lek och rörelse samt
friluftsaktiviteter ligger till grund för pedagogiken.

5.1 I Ur och Skur®
Hur kan vi bryta det ökande stillasittandet och bidra till ett rörligare liv som forskningen förespråkar och samtidigt öka lusten till
lärande? Ett sätt är att låta utevistelse ta större plats på schemat.
I Ur och Skur, en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje och kunskap bland tusentals barn och elever runt om
i landet.
På en förskola eller skola inom I Ur och Skur gör pedagogerna
didaktiska val och planerar in långa stunder för utevistelse. Här
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är undervisning, friluftsliv och vistelse i naturen snarare regel
än undantag då uterummet används som lärmiljö och är ett lika
självklart inslag som lokalerna inomhus.
Genom I Ur och Skur får du utbildning inom pedagogiken, ett
koncept kopplat till läroplan och skollag. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelse-baserat lärande och ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Som pedagog får
du möjlighet att utveckla dig genom ett medvetet reflekterande
ledarskap. Självklart får du också ta del av väl beprövade redskap
för att jobba med utomhuspedagogik.
Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig i uttryck i praktisk handling. Barnen
ska till exempel få handlingsberedskap genom att källsortera,
återanvända och kompostera. Att odla för att skapa förståelse för
kretsloppet är ett typiskt moment inom I Ur och Skur.
Barnen som har förmånen att gå på I Ur och Skur, ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära
relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas
där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas
kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och
miljökunskap.
Coronapandemin har påverkat förskolor och skolor på många
sätt. Förberedelser för skolgång hemma, fler anställda hemma vid
förkylningar, smittspårning, genomfört dagliga covid-19-anpassade överlämningar utomhus, utvecklingssamtal, introduktioner
och möten utomhus i större utsträckning under hela året och
gjort dem covid-19-säkrade. Pedagoger har tagit emot barn vars
föräldrar har konstaterad covid-19 och vi har alla förstått att vi
bedriver en samhällsviktig verksamhet. Ett kontinuerligt flöde
med uppdaterad information till anställda och vårdnadshavare
samt utökat antal möten med rektorerna.
Utbildningsverksamheten ställde under pandemin om till att
erbjuda digitala fortbildningar, föreläsningar och möten. Några utbildningar genomfördes fysiskt under vår och sommar. 68
pedagoger blev utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet då de
gick Grundutbildning I Ur och Skur. 334 personer deltog på våra
digitala utbildningar under hösten.
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I Ur och Skur konferensen Höstglöd som anordnas vart tredje
år, 2020 med 500 anmälda deltagare, ställdes in och planeras att
genomföras 2021 i Järvsö. I väntan på Höstglöd har vi erbjudit tre
föreläsningar varav en i september 2020 med 340 deltagare.
Bolaget är huvudman för sju förskolor inklusive en skola som drivs
som en ekonomisk förening. Bolaget hade 619 inskrivna barn i
december samt 140 anställda på förskolor/skola och på kontor. 180
licenstagare till konceptet med cirka 5 500 barn och cirka 1 000
pedagoger. Bolaget har förberett övertagande av två licens I Ur och
Skur förskolor, vilket planeras ske under 2021.

5.2 Skogsmulle i förskolan
Skogsmulle i förskolan introducerar naturen som en aktivitet
på schemat i traditionella förskolor, utifrån barnens intresse och
erfarenheter och enligt läroplanen.
Skogsmulle i förskolan leds av pedagoger som har gått Friluftsfrämjandets utbildning. Vid varje tillfälle får ett spännande
äventyr ta form med naturen som lärmiljö. Det kan handla om
allt från att uppmärksamma fascinerande naturfenomen till att
bygga vindskydd och laga enklare maträtter i det fria med hjälp
av stormkök.
Barnen i Skogsmulle i förskolan får bland annat grundläggande
kunskaper om vad allemansrätten innebär samt hur man håller
sig torr, varm och mätt ute i alla väder. Den gemensamma upplevelsen står i centrum. Kretslopp, livscykler och näringskedjor är
några exempel på vad förskolegruppen får utforska tillsammans.
Hela idén bakom Skogsmulle i förskolan är att ge barnen ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande.
Antal förskolor som bedriver Skogsmulle i förskolan: 194 st (202012-22).

5.3 Skogshjältarna
Skogshjältarna riktar sig till årskurs F-3 och fritidshem, där erbjuder vi kunskap och redskap för upplevelsebaserat lärande som
en del av schemat. Skogshjältarna gör det enkelt att ge kvalitetssäkrad och upplevelsebaserad undervisning med naturen som
lärmiljö. Undervisningsmaterialet är indelat i fem olika teman där
varje moment är kopplat till skolans läroplan och barnkonventionen. Teori varvas med diskussioner och övningar.
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Barnen får lära sig mer om sina rättigheter, vad som finns i naturen och att ett aktivt friluftsliv är grunden för en god hälsa.
I materialet ingår allt från hur du orienterar dig i naturen till
kunskaper om att hålla sig torr, varm och mätt utomhus. Målet är
att rusta barnen med ett hållbart förhållningssätt till naturen och
viktiga kunskaper för livet.
Undervisningsmässigt främjar Skogshjältarna ett lärande där
rörelse är en naturlig del och alla sinnen kommer till användning.
Barnen får tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom bland annat
naturvetenskap, matematik, idrott och språk – alltid enligt läroplanerna.
Antal skolor som bedriver Skogshjältarna: 21 st (2020-12-22).
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2020 fick Friluftsfrämjandet
Naturvårdsverkets Miljömålspris
Friluftsfrämjandet tilldelades 2020 Naturvårdsverkets Miljömålspris för
verksamheten ”Skogsmulle och skogens värld”, i kategorin Uthållighet och
långsiktighet. 67 procent av allmänheten i Sverige känner till Skogsmulle
– barnens och djurens vän i skogen. Sedan 1957 har Skogsmulle gett över
2 miljoner barn en positiv känsla för natur och miljö.
–Att tilldelas årets Miljömålspris gör mig otroligt stolt och glad. Tusentals
ideella ledare har genom Skogsmulle möjliggjort för barn att på ett tryggt,
roligt och lärorikt få uppleva, upptäcka och utforska naturen. Genom åren
har dessa barn vuxit upp och gett vidare sitt engagemang till sina egna barn
och barnbarn – vilket har skapat den starka verksamhet som ”Skogsmulle
och skogens värld” är idag. Nu är han mer aktuell än någonsin. För hoten mot
natur och djur är tyvärr ökande och inte sällan är det barnen som tydligast
kräver stoppad miljöförstöring. Skogsmulles 63 år i tjänst är verkligen både
uthållig och långsiktig, och det ska den fortsätta vara även för barn i framtiden, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.
Friluftsfrämjandet tilldelades Miljömålspriset i kategorin Uthållighet och
långsiktighet, som delas ut till en organisation eller företag som med beslutsamhet utfört ett miljöarbete under lång tid och har uppnått mycket goda
resultat.
–Miljöarbete som ger resultat är både viktigt och svårt. Därför vill vi genom
Miljömålspriset lyfta fram de bästa exemplen i hela landet. Friluftsfrämjandet
har med stor uthållighet hållit fast vid tanken om att människan mår bra av
att vistas i naturen. Genom att rikta sig till barn och unga och lära dem hur
viktig naturen är bidrar Friluftsfrämjandet till Ett rikt växt- och djurliv, säger
Sabina Nilsson, projektledare för Miljömålspriset på Naturvårdsverket.

Miljömålspriset är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst
och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Juryn för Miljömålspriset består
av sju ledamöter inom näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Kategorier: Uthållighet
och långsiktighet, mod och tempo och årets inspiratör.
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6. FRILUFTSAKADEMIN – VÅR UTBILDNINGSORGANISATION

Friluftsakademin är vår utbildningsorganisation som drivs av
riksorganisationen, regionerna
och ideella krafter tillsammans,
med uppdrag att erbjuda och utveckla attraktiva och kvalitativa
utbildningar och fortbildningar.
Nästan alla våra utbildningar administreras, genomförs och marknadsförs av våra sex regioner. Friluftsakademin möjliggör nationell samordning och likartad struktur med gemensamma mål och
utbildningsplaner.
Målet med ledarutbildningarna är att våra ledare ska få kunskaper
och färdigheter för att tryggt och tydligt kunna leda grupper. I
fokus står det personliga ledarskapet – förmågan att utifrån egna
erfarenheter och egenskaper kunna reflektera över och utveckla
sig själv som ledare.
Vår utbildningsmetodik kännetecknas av friluftsupplevelser, dialog och reflektion. I det enskilda utbildningspasset tillämpar vi en
mängd olika metoder och arbetssätt. Genom att stimulera dialog,
reflektion och erfarenhetsutbyte skapas en djupare insikt om det
egna ledarskapet, deltagarnas olikheter och gruppens upplevelse.
22
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De grenspecifika utvecklingsgrupperna består av kursledare från
regionernas utbildningsteam. I vissa grenar som är under uppbyggnad eller har få ledare, har bara ett fåtal regioner utbildningsteam. Där har vi istället nationella grenspecifika utbildningsteam.
Våra utvecklingsgrupper är navet både i Friluftsakademins utveckling av utbildningar och i Friluftsfrämjandets verksamhetsutveckling. Utvecklingsgruppens två viktigaste ansvarsområden är
samordning och utveckling av
1) utbildning, samt
2) verksamhet, inklusive förebyggande säkerhetsarbete.
Utvecklingsgrupperna leds av verksamhetsansvariga på Riksorganisationen och består därtill av aktiva och utbildade kursledare
som har utsetts från våra regioner.
Våra utvecklingsgrupper är: Skidor utför (inkl. snowboard), Kajak, Långfärdsskridsko, Kanadensare, Mountainbike, Ung, Skogsmulle och skogens värld, samt Vildmarksäventyr.
Våra nationella utbildningsteam som även fungerar som utvecklingsgrupper är: Fjällvandring och -tur, Klättring, samt
Längdskidor. Verksamheter som ligger utanför strukturen med
utvecklingsgrupper och utbildningsteam är: Vandring (lågland),
Paraskidåkning, Geocaching, Stavgång, samt Naturparkour.
Riksorganisationen erbjuder ett antal ledarutbildningar inom ramen för Friluftsakademin: Fjällvandring (sommar) och -tur (vinter), Fortbildning kajak, Grundutbildning kanadensare, Längdskidor steg 1 och 2, Skidor utför steg 3 och 4, samt Naturparkour.
2020 arrangerades en kursledarkurs, med 25 deltagare.
Vår utbildningsorganisation Friluftsakademin säkerställer hög
kvalitet och kapacitet i våra ledarutbildningar. Den nationella
samordningen skapar en likartad struktur med gemensamma
mål och utbildningsplaner. Målet för 2020 var att uppnå 10 300
ledarkompetenser, vilket vi inte nådde utan landade på 9 039
registrerade ledarkompetenser. Målet för antalet individuella
ledare var 6 930, vilket vi inte lyckades nå pga av Corona. Vi
nådde 6 127 registrerade ledare. Målet för antalet individuella
kursledare var 240, vilket vi överträffade och nådde 263 kursledare.
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7. MEDLEMMAR, LOKALAVDELNINGAR OCH REGIONER

Friluftsfrämjandets antal medlemmar fortsätter att öka och
den 30 september 2020 var
antalet medlemmar 108 559,
vilket är en ökning med 35%
sedan 2015.
2020 har hittills varit ett speciellt år. Det började med en snöfattig vinter, och sen kom covid-19.
Friluftsfrämjandets medlemsår sträcker sig från första oktober till
sista september. 2020 bestod vår organisation av 296 lokalavdelningar, fördelat på sex regioner.
I samhället har intresset för friluftsliv ökat de senaste åren. Att
vandra, åka långfärdsskridskor, paddla kajak eller bara vara i skog
och mark är numera supertrendigt. För folkhälsan, livsglädjen och
Friluftsfrämjandet är det en positiv trend som ger Friluftsfrämjandets engagemang medvind.
Den viktigaste förklaringen till varför antalet medlemmar ökar
finns dock inom vår organisation. Vår interna analys visar att fyra
delar har samverkat och möjliggjort den positiva utvecklingen:
1) ett ständigt fokus på kvaliteten, tryggheten och tillgängligheten i
lokalavdelningarnas verksamhet,
2) en regional organisationsförändring som möjliggjorde mer samordning, samarbete och ett ökat fokus på ledarutbildningar,
3) satsningar på digitalisering och varumärke, samt
4) ökat deltagande i samhällsdialogen med fokus på folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.
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Utifrån vårt syfte – folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen,
genom friluftsliv – är fler medlemmar mycket positivt. Men, det
betyder inte att vår organisation saknar utmaningar. För att möta
efterfrågan på våra aktiviteter måste vi öka antalet ideella ledare
de kommande åren. Vi måste fortsätta satsa på mångfald, inkludering och tillgänglighet så att våra medlemmar bättre speglar
samhällets mångfald. Och vi måste bli ännu bättre på att utforma
vår verksamhet så att den fortsätter att attrahera ännu fler ungdomar.
Medlemspriser 2020: VUXEN (26 år och äldre): 360 kr, UNGDOM (13–25 år): 170 kr, BARN (0–12 år):100 kr, samt FAMILJ:
530 kr.
Fördelningen av medlemmar per region:
• Norr: 5,3%
• Mitt: 7,9%
• Mälardalen: 39,4%
• Väst: 20,8%
• Öst: 11,9%
• Syd: 14,6%
Fördelningen av medlemmar per åldersgrupp:
• Barn (0–12 år): 37 %
• Ungdom (13–25 år): 11 %
• Vuxna (26+ år): 52%
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Årsmöte
Styrelse, valberedning och revisorer
Ledare, hjälpledare, grenledare och
funktionärer
Arrangerar äventyr och kurser
Rekryterar och vårdar ledare
Trygghet och säkerhet
Kommunikation
Ekonomi och finansiering

2020: 108 559 st
Medlemmen i centrum,
med tre stöttande nivåer

MEDLEM

LOKALAVDELNING
296 st

REGION
6 st

MEDLEMSFÖRMÅNER
Välja bland tusentals äventyr
Vi anordnar aktiviteter över hela landet,
året runt
Erbjudanden från partners
Rabatt på resor, upplevelser och utrustning
Stöttar vårt arbete
Vi arbetar för att bevara allemansrätten
och ett friluftsliv för alla
Magasin Friluftsliv och nyhetsbrev
Medlemsmagasin 4/år i brevlådan, samt
nyhetsbrev 1/månad
Cirka 25 000 är nya medlemmar årligen,
och vi ökar med cirka 5000 medlemmar per år.
Uppskattningsvis 2/3 är aktiva.
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RIKSORGANISATIONEN

Våra friluftsgrenar är fjällvandring och
-tur, kajak, kanot (kanadensare), klättring,
långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike,
naturparkour, skidor utför (inkl. snowboard),
Skogsmulle och skogens värld (för barn),
skridskoskola, vandring (lågland) samt
Vildmarksäventyr (för unga och familjer).
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8. OPINIONSBILDNING OCH PÅVERKAN

I dialogen om samhällsutvecklingen är vi en stark röst för friluftslivet.

Vårt arbete med opinionsbildning och påverkan är alltid transparent och konstruktivt, och innefattar både reaktiv och proaktiv
opinionsbildning och påverkan. Våra metoder är främst att vi
svarar på remisser, deltar i relevanta nätverk och forum, bedriver
opinionsbildning via media, samt bedriver påverkan via dialog
med beslutsfattare.
Sakkunnig på rikskontoret inspirerar och leder det reaktiva arbetet med svar på frågor från samhället, främst ang. allemansrätten,
friluftsmiljö, civilsamhället, folkhälsa och friluftsliv, samt leder
deltagande i prioriterade nätverk/forum inom samma områden
och samarbetet med akademin. Sakkunnig arbetar även med att
stötta lokalavdelningar, regioner och riksorganisationen med kunskap inom samma områden.
Påverkansansvarig på rikskontoret inspirerar och leder det proaktiva arbetet med nationell opinionsbildning och påverkan, utifrån
(av styrelsen) beslutad prioritering. Påverkansansvarig arbetar
även med att stötta lokalavdelningar och regioner i deras arbete
med lokal och regional samhällsdialog och påverkan.
Friluftsfrämjandets friluftsmiljöprogram beskriver vår gemensamma syn på frågor kopplade till naturen och friluftslivets förutsättning. Med stöd ur Friluftsmiljöprogrammet kan alla delar av
vår organisation delta i samhällsdialogen om friluftslivet och dess
förutsättningar. Friluftsmiljöprogrammet ger våra förtroendevalda
stöd när det gäller att bedriva påverkan och lyfta friluftslivet i
samhällsplaneringen.
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Vi mottar ett antal remisser varje år. De som berör den nationella
nivån svarar vi på. Remisser eller samrådsinbjudningar som berör
regional eller lokal nivå kommuniceras vidare till berörd del av
vår organisation. Följande remisser har Friluftsfrämjandet under
året avgivit yttranden över:
• Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning
av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet. (Dnr
2020/1919)
• Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning
• Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk
omsorg. (SOU 2020:34)
• Utredning om hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)
• Förslag till nytryck av Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om säkerheten vid forsränning (SJÖFS 1997:18)
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9. KOMMUNIKATION

Varumärket Friluftsfrämjandet
är mycket starkt, vilket stärker
stoltheten och engagemanget
inom vår organisation, underlättar rekrytering av medlemmar
(inkl. ledare och förtroendevalda), ökar möjligheterna till
synlighet i media, gör oss intressanta för samarbeten och
finansiärer, och ger tyngd till vår
röst i samhällsdialogen.
Den främsta anledningen till att varumärket Friluftsfrämjandet
är starkt är att vår organisation sedan 1892 har genomfört rolig,
trygg och lärorik verksamhet, skapad av ledare som är kompetenta inom både ledarskap och friluftsteknik.
Grundläggande för ett fortsatt starkt varumärke är att vi löpande
rekryterar, motiverar och utbildar många bra och engagerade ledare. Utifrån denna insikt är strategin att kommunicera till befintliga och potentiella medlemmar det som är Friluftsfrämjandets
unika styrkor (”USP:arna”):
• engagemanget och kompetensen hos våra ledare,
• bredden på vår verksamhet (på fjället, vattnet, snön, isen och i
skogen – året runt och för alla), samt
• kvaliteten i våra äventyr/aktiviteter (”roliga, trygga och lärorika”).

30

Verksamhetsberättelse 2020 – FRILUFTSFRÄMJANDET

Målet för Friluftsfrämjandets kommunikationsstrategi är att så
många som möjligt inom målgruppen ska 1) ha grundläggande
kunskap om Friluftsfrämjandet, 2) känna att Friluftsfrämjandet är
välkomnande och har verksamhet som passar dem, 3) bli medlem, samt 4) delta i verksamheten,, och därmed uppleva Friluftsfrämjandets unika styrkor, vilket i sin tur möjliggör syftet: folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.
Centralt i denna kommunikationsstrategi är Friluftsfrämjandets
webbplats och möjligheten att där bli medlem och anmäla sig
till olika äventyr/aktiviteter, samt våra ledares användning av blå
profilplagg. Våra ledares användning av blå profilplagg (t.ex. en
buff, t-shirt eller jacka) är den absolut viktigaste exponeringen av
Friluftsfrämjandets logotyp och gestaltningen av vårt varumärke.
2020 har riksorganisationens kontor
• inspirerat och stöttat hela organisationen i användandet av
”Blå boken” (Friluftsfrämjandets varumärkesplattform) och
Friluftsfrämjandets grafiska manual samt i genomförandet av
denna kommunikationsstrategi.
• prioriterat att verka för att Friluftsfrämjandets webbplats (inkl.
den s.k. Äventyrshanteraren) har komplett och uppdaterad
information, är välbesökt, samt fungerar väl för lokalavdelningarna, regionerna, riksorganisationen och målgruppen.
• verkat för att Friluftsfrämjandets kommunikation präglas av
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, inkl. synliggörande
av ”mångfald och inkludering”.
• säkerställt löpande, enhetlig och omfattande kommunikation
i egna kanaler, främst webbplatsen, nyhetsbrevet På gång, nyhetsbrevet Låt äventyret börja samt i sociala medier.
• producerat, tryckt och postat ut medlemstidningen Magasin
Friluftsliv (4 nummer/år).
• stöttat alla ledare, kursledare och förtroendevalda att använda
blå profilplagg i samband med äventyr/aktiviteter, genom att
tillhandahålla profilprodukter.
• löpande utvecklat och kompletterat bildbanken.
• genomfört kampanjen ”Bli ledare”.
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• genomfört kampanjen ”Bli medlem”.
• genomfört kampanjen ”Blå ledare”.
• genomfört kampanjen ”#Skogsmulle30 day challenge”.
• genomfört kampanjen ”Mini-magasin om friluftsliv och allemansrätten”.
• genomfört kampanjen ”Spelet om allemansrätten”.
• påbörjat kampanjen ”Veckans äventyr” (Friluftslivets år 2021).
• löpande producerat innehåll som kommunicerar Friluftsfrämjandets unika styrkor, för publicering i egna och partners
kanaler.
• löpande kontaktat journalister i syfte att kommunicera Friluftsfrämjandets unika styrkor till målgruppen via redaktionell
media.
• säkerställt att det immaterialrättsliga skyddet av våra varumärken upprätthålls.
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10. FINANSIERING OCH PARTNERS

Medlemsavgifterna är den
viktigaste finansieringskällan för
Friluftsfrämjandet som helhet,
eftersom den bidrar till både
lokalavdelningar, regioner och
riksorganisationen.

2020 betalade vuxna 360 kronor och familjer 530 kronor för ett
års medlemskap.
De statliga bidragen, via Svenskt Friluftsliv, är en grundförutsättning för verksamheten och utgör en stor del av Friluftsfrämjandets finansiering. Organisationsbidraget för år 2020 var 9,6
miljoner kronor. Dessutom fick vi verksamhetsbidrag på knappt 2
miljoner kronor.
Friluftsfrämjandet är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet
och har sammantaget fått drygt 73 miljoner kronor till och med
2020. Bidraget för 2020, som var 7 miljoner kronor, redovisas
under Insamlade medel. Vi har dessutom fått ytterligare 700 000
i covid-tillägg som kommer att användas 2021.
Friluftsfrämjandet har också fått projektbidrag från Naturvårdsverket, Naturkompaniet samt Lidl och fått bidrag från Swedbank
Robur Humanfond.
Föreningens 90-konto, som står under tillsyn av Stiftelsen för
insamlingskontroll, har nummer 90 01 76-9.
Friluftsfrämjandet har under året fortsatt att driva flera strategiska satsningar, som delvis finansieras genom externa medel:
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• Skogshjältarna riktar sig till årskurserna F–3 samt fritidshem
och erbjuder kunskap och redskap för upplevelsebaserat
lärande som en del av schemat. Under 2020 har Skogshjältarna, med finansiering från Svenskt Friluftsliv, utvecklats vidare
och finns nu i fem av sex regioner och på 21 skolor. Under tre
tvåveckors-perioder har vi marknadsfört Skogshjältarna och
Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik genom riktade videoannonser i sociala medier. Målgruppen var pedagoger med
intresse för utomhuspedagogik. Videoannonserna har visats
närmare 60 000 gånger för totalt drygt 206 000 personer.
Genom olika kommunikationsinsatser har vi nått 238
000 personer.
• Skogsmulle 2020 har, med finansiering från Svenskt Friluftsliv,
Lidl Future Initiatives och Naturkompaniets Naturbonusen,
under 2020 intensifierats. Arbetet med Skogsmulle 2020 bygger på vår arbetsmetod ”veta snarare än anta”. Konkret innebär
det att vi genomfört nysatsningen i samarbete med experter,
exempelvis en extern jurist som trippelkollar våra planer och
avtal utifrån viljan i Gösta Frohms testamente, ett externt
team hos förlaget Egmont som är proffs på berättelser för
barn och, inte minst, våra främsta interna Skogsmulleexperter:
barnen i våra verksamheter. För att fånga in barnens tankar besökte vi ett antal förskolor för att vara med när barnen pratade
om och ritade Skogsmulle. Kontinuerligt rådfrågas dessutom
ytterligare interna experter, t.ex. ledamöterna i Gösta Frohms
Skogsmullestiftelse, några pedagoger inom I Ur och Skur, samt
ett stort antal ledare och medlemmar. 2020 har nysatsningen
på Skogsmulle resulterat i böckerna Skogsmulle och den röda
fjädern samt Skogsmulle och den ledsna fågeln, en pysselbok,
en varumärkesmanual, ett flertal verksamhetsmaterial samt
olika profilprodukter (t.ex. t-shirt, reflex, mössa).

9.1 Partners (2020)
Våra bidragsgivare: Svenska Postkodlotteriet, Svenskt Friluftsliv
Våra samarbetspartners: Bergans, Outnorth, SJ
Fler aktörer som bidragit till att utveckla vår verksamhet:
Naturvårdsverket, Naturkompaniet, Humanfonden – Swedbank,
Lidl, Generation pep, Ingager, Addpro, Learnify
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11. RIKSORGANISATIONEN OCH FÖRTROENDEVALDA

Riksorganisationen 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.
Stämman är Friluftsfrämjandets högsta beslutande organ. 2020
arrangerades årsstämman digitalt den 16 maj. Årsstämman godkände verksamhetsberättelse och årsredovisning, antog verksamhetsplan och budget, samt mottog revisionsberättelsen och
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11.1 STYRELSE
• Erik Lundvik, ordförande, pensionär, fd. entreprenör och
senior rådgivare inom FinTech
• Magnus Boman, vice ordförande, VD för konsultbolaget
Goodpoint AB som är specialiserad på hållbar utveckling
• Katarina Wendt Englund, vice ordförande, strateg Stockholms
stad, tidigare VD Identity Works och seniorkonsult Springtime
och Halvarsson & Hallvarsson.
• Kamilla Nylund, Kompetensutvecklingsledare Huddinge
Kommun
• Henrik Tell, VD och senior rådgivare på Effektiv Förmögenhetsförvaltning, tidigare VD för Öhman Fonder
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• Cecilia Borg, Engineering Director Spotify
• Frida Sandegård, konsult inom utbildning, grupputveckling
och handledning
• Karin Olsson, samordnare utveckling och styrning RFSU
• Anders Gerward, Egen företagare Global Företagsutveckling,
IT och management
Riksorganisationens styrelse har under 2020 genomfört tio ordinarie styrelsemöten. Verkställande utskottet har löpande haft
avstämningsmöten och möten med regionsordföranden vid ett
flertal tillfällen för dialog kring operationella frågor såväl som
utvecklings- och strategifrågor. Riksorganisationens verkställande
utskott och RO (regionsordföranden) har även har möten samt
RO Vision månadsvis. En mycket stor del av arbetet har skett
digitalt på distans.
De största lokalavdelningarna samlades tillsammans med riksorganisationens verkställande utskott, ledningsgruppen och personal från rikskontoret för mötesforumet G1000+ i november
månad, digitalt. Syftet med mötet var att dela erfarenheter och
att diskutera hur vi kan arbeta kring utvecklingen av Friluftsakademin, digitalisering och kommunikation, samt planering inför
2021 och 2030.
Under hösten 2020 omorganiserades även riksorganisationens
kontor, i syfte att effektivisera resurserna ytterligare samt för att
stärka kontoret i linje med Strategi 2030.
11.2 VALBEREDNING
• Ordförande, Sabina Rasiwala Hägglund
• Ledamot, Jörg Bassek
• Ledamot, Jenny Pelli/Dennis Hedström
• Ledamot, Stefan Måsbäck
• Ledamot, Johan Andersson
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11.3 LEDNINGSGRUPPEN
• Lars Lundström, generalsekreterare
• Anna Vikholm, vice generalsekreterare
• Dag Pedersen, ekonomichef
• Lisa Larsson, verksamhetschef
• Cesar Chirino, organisationsutvecklingschef
• Adam Bergsveen, kommunikationschef
• Stefan Falkenstad, utbildningsansvarig
Generalsekreteraren (GS), Lars Lundström och ledningsgruppen
har operativt lett, drivit och utvecklat Friluftsfrämjandet i enlighet med de direktiv som sätts av styrelsen och i linje med GS-instruktion och attestreglemente.

11.4 REVISORER
• Malin Nilsson, huvudansvarig revisor med Maria Loghmani
som personlig suppleant.
• Sara Königslehner, medrevisor med Margareta Morén som
personlig suppleant.

11.5 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.
Representant i WWF:s förtroenderåd:
Lars Lundström
Styrelseledamöter 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
Styrelseledamöter i I Ur och Skur Utveckling AB:
Katarina Wendt Englund och Anna Vikholm
Representant i Fjällsäkerhetsrådet:
Urban Persson
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Representanter i Issäkerhetsrådet:
Jan Insulander och Carl Crafoord
Styrelseledamöter i stiftelsen Idre fjäll:
Henrik Tell och Jörg Bassek
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
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VÅRA BIDRAGSGIVARE

VÅRA STRATEGISKA PARTNERS

VÅRA OPERATIVA PARTNERS
Naturvårdsverket, Naturkompaniet, Humanfonden – Swedbank,
Lidl, Generation pep, Ingager, Addpro, Learnify

Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten
08-447 44 40
www.friluftsframjandet.se

