
  

 

Maj 2016 

 

Friluftsfrämjandet i Södertälje har närmare 1400 medlemmar vilka alla naturligtvis är mycket 

viktiga för oss. Ännu viktigare är ni ledare och funktionärer, utan er har vi ingen verksamhet! I vår 

verksamhetsplan för 2016 satte styrelsen upp som mål att regelbundet skicka ut ett nyhetsbrev till 

er för att hålla er à jour om vad som händer i föreningen, detta är det första. Kontakta oss om du 

har något du vill att vi ska ta upp i dessa brev. 

 

Årsmötet 

Årsmötet hölls i år på Torekällbergets värdshus. 

Bertil Ahlqvist omvaldes till ordförande, hela 

styrelsens sammansättning hittar du på sidan 

2. Med anledning av vår utmärkelse till ”Årets 

förening i Södertälje 2015” firade vi lite extra 

denna gång, och middagen efteråt följdes av 

bejublad underhållning av Lotta Arvidsson med 

musiker. 

Verksamhetsplan 

Vi har en ambitiös verksamhetsplan som vi 

arbetar efter, den har temat Synas – Locka – 

Behålla, där de två senare gäller både 

medlemmar/deltagare och ledare. En viktig del 

i arbetet med att engagera er ledare är att 

skapa en gemenskap över hela ledarkollektivet 

och att ge bra introduktion och information till 

nya (alla) ledare. Ni har redan fått en inbjudan 

från barnsektionen till Skogsmulle för alla 

ledare och funktionärer den 16 oktober, anmäl 

dig, kom och ha kul!  

Introduktion till nya ledare 

Vi har ställt samman ett Ledarbrev som vi ber 

dig läsa igenom oavsett du är ny eller gammal i 

gården. Vi har där försökt sammanställa allt du 

behöver veta, hör av dig om du saknar något! 

För några grenar kommer grenledaren att 

komplettera detta med grenspecifik 

information som distribueras inom den egna 

gruppen. 

Events 

Under rubriken Synas ryms bland annat vår 

medverkan i olika aktiviteter för allmänheten, 

där vi har en chans att engagera och informera 

om vår verksamhet. Dessa aktiviteter är en 

viktig del i vår medlemsrekrytering, och vår 

Eventgrupp arbetar hårt med dessa (t.ex. 

Valborgsfirande i Ragnhildsborg). Hörsamma 

deras vädjan när de ber om din hjälp några 

timmar av din tid! Närmast på tur står 

Nykvarnsdagen den 6 juni, där vi kommer att 

delta med information, kotteplank mm. 

Familjedagen i Tveta är nästa stora aktivitet 

den 18 september. 

Bokningskalender 

Många ledare (framför allt barnledare) 

behöver låna material från Grindstugans 

förråd. Vi har nu äntligen en bokningskalender 

på Teamup.com där vi kan boka visst material 

och våra lokaler Grindstugan på Torekällberget 

och Backstugan i Ragnhildsborg. Alla ledare kan 

gå in där och boka (spara länken), sedan får 
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man kontakta sin grenledare eller kanslijouren 

för att få tillgång till Grindstugan. För 

Backstugan kontaktar man 

info@ragnhildsborgsbacken.se när man bokat. 

Varje ledare ansvarar för att materialet lämnas 

tillbaka på utsatt tid. Varje måndag i kalendern 

anges vem som har kanslijouren. Vi har också 

angett viktiga ”events” vi arrangerar eller avser 

att deltaga i. 

Aktivitetskalender och hemsida 

Friluftsfrämjandets nya hemsida fyller snart 1 

år. Fokus på hemsidan är ju Äventyren, eller 

aktiviteterna. Vi har i Södertälje lokalavdelning 

varit duktiga på att lägga upp våra aktiviteter 

på hemsidan, men vi kan bli bättre! Sedan 

några veckor finns ju möjligheten för ledaren 

att anmäla deltagare, vilket underlättar bl.a. 

för barnledarna att boka in de barn som redan 

har plats i grupperna. Lokalavdelningens 

inställning är att aktiviteterna som regel ska 

annonseras via hemsidan. Viktigt är också att 

slutrapportera din aktivitet så snart den har 

genomförts så att vi får statistiken samlad. Om 

du har frågor angående detta, läs i manualerna 

på Mina sidor. Du kan också  kontakta din 

grenledare eller webbredaktören. 

Vi är ju mycket aktiva på Facebook, men vi vill 

ju också ha en levande hemsida, så om du 

genomfört en aktivitet du vill berätta om, 

skicka lite text och några bilder till 

Webbredaktören!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen i Södertälje LA 2016 

Ordförande Bertil Ahlqvist bertil.ahlqvist@friluftsframjandet.se 

1:e vice ordförande Patrik Neckman patrik.neckman@friluftsframjandet.se 

2:e vice ordförande Anders Granéli anders.graneli@friluftsframjandet.se  

Kassör Jenny Nilsson jenny.nilsson@friluftsframjandet.se  

Sekreterare Eva Gruvstedt eva.gruvstedt@friluftsframjandet.se  

Ledamot Jenny Madestam jenny.madestam@friluftsframjandet.se  

Ledamot Anna Pettersson anna.pettersson@friluftsframjandet.se  

Vice sekreterare Björn Sveréus bjorn.svereus@friluftsframjandet.se  

Vice kassör Hans Åkerlund hans.akerlund@friluftsframjandet.se  

Suppleant Anne Johansson anne.johansson@friluftsframjandet.se  

Suppleant Gunnar Löfgren gunnar.lofgren@friluftsframjandet.se  
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