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Till dig som kommer vara ledare på ledarveckan sommar 2017! 
 
Hej, vad roligt att du vill medverka till att fylla veckan med aktiviteter! 
Börja med att komma överens med ”programgruppen” om vad du ska leda för aktivitet.  
Kontaktperson: Sofia Nordwall sofia.nordwall@friluftsframjandet.se tel 0708-74 84 43. 
 
När du har klart vad du ska leda för aktivitet bokar du in dig på webben: 
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-
organisation/organisation/ledarveckan-ledare-och-funktionar-pa-ledarveckan-sommar-
2017/ 
Senast 26 mars måste du göra din anmälan! 
 
Förbered dig på att svara på följande frågor vid din anmälan: 

 Vad är ditt uppdrag under ledarveckan? 

 Vad är max antal deltagare på din aktivitet? 

 Önskad tid/tider (alla tillfällen) 

 Ange om möjligt plats där du vill hålla till 

 Behöver du någon hjälpledare? Antal och uppgift? 

 Behöver du hjälp med material? Vad? 

 Ange din ankomstdag och avresedag? 

 Ange om du vill ha plats i delad ledarstuga eller om du bokar egen stuga. 
 
Ersättning till dig som skall leda aktivitet på ledarveckan 

1. Alla ledare får en Bergans ryggsäck med Friluftsfrämjandets logga. 
 

2. Ledare som håller i aktivitet 5 timmar eller mer får ersättning för sitt eget boende 
med 950 kr. Betalas ut från Region Mälardalen.  

 
3. Ledare som håller aktivitet 15 timmar eller mer får även reseersättning.  

 
Boende i Idre Fjäll 

1. Vill du bo i ”delad ledarstuga” anger du det i tilläggsfrågorna. Ledarstugorna bokas 
och betalas av Region Mälardalen. 

2. Vill du ha boende för dig och din familj bokar du det själv på Idrefjäll. Du får då 
ledarveckans rabatt på 30%. Du får ersättning för din andel/bädd i boendet från 
Region Mälardalen (utbetalning sker efter ledarveckan).  
Bokning Idrefjäll: 0253-410 00 eller bokning@idrefjall.se 

Du måste ringa eller maila för att få rabatten. Webbokning fungerar ej! 
 

Kom ihåg att du har ett eget ansvar att vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro 
bidra till att i största möjliga mån hitta en ersättare till ditt uppdrag. 
 

Har du frågor inför din anmälan?  
Kontakta Kerstin Erman kerstin.erman@friluftsframjandet.se eller 08-556 307 46 
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