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VIKTIGA DATUM 

10 maj  Utbildning valberedningar

28 maj  Årsstämma

14-15 okt Regionledningskonferens

26 nov  Verksamhetskonferens

I år har aprilvädret verkligen gjort skäl för sitt namn. Vi hoppas att det inte har hindrat er 
från att utföra era utomhusaktiviteter.

Nu är årets regionstämma genomförd och det var roligt att se så många av er där. Den  
delvis nya regionstyrelsen har redan haft sitt första möte. I detta nyhetsbrev finns även  
information kring en helt ny utbildning för valberedningar, informationsfoldrar på flera 
språk samt viktiga datum framöver. 

Bertil Ahlqvist
Verksamhetschef
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RAPPORT FRÅN REGIONSTÄMMAN

Den 16 april genomfördes regionstämman på Lustikulla konferensanläggning i Liljeholmen. Totalt var 
ett sjuttiotal personer på plats och det fanns ombud från 27 lokalavdelningar. 

Stämman inleddes med en presentation från Generalsekreteraren Lars Lundström som beskrev 2015 
samt planerna framåt för 2016-2020 för riksorganisationen. Till stämmoordförande valdes Jens  
Sjöström som ledde förhandlingar på ett effektivt och bra sätt. 

Tre nya ledamöter valdes in i regionstyrelsen, Dennis Svärd, Ing-Marie Lidell Edman och Agneta 
Magnusson. 

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen godkändes, den sistnämnda efter att stämman givit 
regionstyrelsen i uppdrag att förtydliga en skrivning om ledarutbildningarna inom barnverksamheten. 
Stämman avslutades kl. 12.30 med en gemensam lunch.

Regionstyrelsen har haft sitt konstituerande möte där Leif  Malmlöf  utsågs till vice ordförande och 
Ing-Marie Lidell Edman utsågs till ekonomisk talesperson. 

UTBILDNING VALBEREDNINGAR

Valberedningen har ett stort och viktigt ansvar och den långsiktiga framgången för en förening beror till 
stor del på att valberedning lyckas få fram bra kandidater till styrelsen. Trots det är stödet till  
valberedningarna inte alltid optimalt. Region Mälardalen kommer därför erbjuda två tillfällen till  
fortbildning för valberedningar. Det första tillfället är den 10 maj i Uppsala, se bifogad länk. Det andra 
tillfället kommer genomföras i höst.

Ta chansen att få konkreta tips och verktyg för ett lyckat valberedningsarbete!

http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/organisation/utbild-
ning-for-valberedningar/ 

http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/organisation/utbildning-for-valberedningar/
http://friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/organisation/utbildning-for-valberedningar/
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BARNLEDARUTBILDNING I FÖRÄNDRING!

Från och med hösten 2016 kommer Friluftsfrämjandets barnledarutbildningar ändras till att 
vara tre dagar. Mer information finns här.  
http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/aktuellt/barnledarutbildning/ 

För Region Mälardalen innebär detta att utbildningarna fortfarande kommer att vara på helger 
fördelat på 1 + 2 dagar. Det kommer även att förekomma utbildningar på tre enstaka dagar.

Förändringen gäller endast ideella ledare, ej förskolepedagoger.

Höstens utbildningar kommer att finnas tillgängliga för anmälan på webben i slutet av maj.

För mer information kontakta Kerstin Erman kerstin.erman@friluftsframjandet.se

ÖVERSATTA INFORMATIONSBROSCHYRER

Nu finns informationsbroschyrer på olika språk att ladda ned från hemsidan via länken: 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/aktuellt/informationsbroshyrer/

Arabiska

FRILUFTSFRÄMJANDET
أكبر تشكيلة من أنشطة الهواء الطلق في السويد

لنخرج إلى الهواء الطلق.

Mångfaldsrådet arbetar med att ta fram information om 
Friluftsfrämjandets verksamhet på olika språk. Idag finns 
översättningar på arabiska, persiska och engelska klara.

Rådet hoppas på detta sätt kunna nå ut med information 
om vår verksamhet till nya målgrupper.

Kontakta Region Mälardalen om ni önskar beställa  
broschyrer till självkostnadspris.

regionmalardalen@friluftsframjandet.se

http://kerstin.erman@friluftsframjandet.se 
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FRILUFTSMILJÖRÅDET BEHÖVER VÄXA!

Är du intresserad av natur, friluftsmiljö och allemansrätt? Gå med i Friluftsfrämjandet Region 
Mälardalens Friluftsmiljöråd så har du möjlighet att vara med och påverka i dessa frågor.

Just nu håller Friluftsmiljörådet på att se över RUFS (Regional Utvecklingsplan För Stockholm). 
Det är oerhört viktigt att vi är med i det här sammanhanget då det är ett inriktningsdokument 
som styr våra förutsättningar för tillgången till natur runt knuten. Stockholm handelskammare 
kom nyligen med ett förslag om att bygga i våra naturreservat. Det vill vi lämna synpunkter på. 

Här kan du läsa mer om RUFS och vad planen kommer att ha för påverkan på din miljö:  
http://www.rufs.se/rufs-2050/

Väcker den några tankar? Du är varmt välkommen att lämna dina synpunkter till  
Friluftsmiljörådet, Ylva Schöldberg (se nedan).

Rådet jobbar också med att ta fram en kommunikationsplan som ska gälla för 2016-2017.

KONTAKT MED REGIONKONTORET

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN
Besöksadress: Instrumentvägen 14, Hägersten
Postadress: Box 9023, 126 09 Hägersten

E-post:     regionmalardalen@friluftsframjandet.se
Växel:     08- 556 307 40, 
      öppen mellan 09.00 - 11.30, 13.00 - 15.00

Annika Norlén  08-556 307 47 annika.norlen@friluftsframjandet.se 
Barbro Grans  08-556 307 41 barbro.grans@friluftsframjandet.se
Bertil Ahlqvist  08-556 307 45 bertil.ahlqvist@friluftsframjandet.se
Ingrid Petzäll Spires 08-556 307 44 ingrid.spires@friluftsframjandet.se
Christin Ahnmé Ekenryd 08-556 307 48 christin.ekenryd@friluftsframjandet.se
Kerstin Erman  08-556 307 46 kerstin.erman@friluftsframjandet.se
Sofia Nordwall  070-874 84 43 sofia.nordwall@friluftsframjandet.se
Ylva Schöldberg 08-556 307 49 ylva.scholdberg@friluftsframjandet.se
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