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Inledning 

Målet för avdelningen Husie är att ge alla medlemmar i föreningen möjlighet till en 
positiv naturupplevelse. Vi erbjuder aktiviteter i både skog och park som finns i vår 
närhet och i Skånes skogar och sjöar. Vi erbjuder allt från det lilla till det stora 
äventyret och genom föreningens ledares friluftskompetens stärka medlemmarnas 
relation till naturen.  Styrelsen har beslutat att vi inte skall ha barn i kö. Det 
innebär att alla barn som önskar delta i vår verksamhet också skall få det.  
Styrelsens största utmaning är att få tag på ledare. 

Styrelsen skall verka för att vi utvecklar föreningens aktiviteter så att vi attraherar fler 
barn, ungdomar och vuxna. För att klara detta måste föreningen vara där våra presumtiva 
medlemmar finns.  Vi kommer att öka vårt deltagande på sociala medier och bland annat 
utveckla vår kommunikation med både medlemmar och blivande medlemmar via hemsidan 
och vår sida på Facebook, så att det blir lätt att hitta de upplevelser som vi erbjuder. Vår 
satsning på Äventyrliga familjen kommer att fortsätta för att nå hela familjen och bli en 
förening där både barn och vuxna tillsamman kan få en positiv naturupplevelse.  

Ledarna är våra bästa ambassadörer för vår verksamhet därför kommer styrelsen att 
fortsätta att 
utveckla ledarstrategin, så att ledarna stannar kvar i sitt uppdrag och ser alla våra grupper 
som en naturlig utmaning. Ledarstrategin stärker både ledarrollen och rekryteringen av 
nya ledare. Vi erbjuder både extern och intern ledarutbildning direkt när man tar ett 
ledaruppdrag i föreningen.  Strategin skall stödja ett hållbart ledarskap så att man kan 
vara ledare även om man inte längre har barn i verksamheten. Våra ledare skall vara 
kunniga och engagerade så att våra barn får kunskap i allemansrätten hantera kniv, yxa och 
såg med mera. Verksamheten skall stärka barns och ungdomars självkänsla och 
självförtroende. 

 Vi skall vara en förening i samtiden. Då är det viktigt att vi ökar vårt samarbete dels med 
föreningar inom Friluftsfrämjandet och dels med andra föreningar i vårt närområde. Vi har 
påbörjar samarbete med avdelningen i Malmö där samarbetet både skall stärka 
medlemrekrytering och göra ekonomiska vinster genom att effektivisera våra 
busstransporter.  Vi har börjat med ett samarbete Malmö fäktningsförening för att utöka 
våra vinteraktiviteter. Malmö Orienteringsklubb skall lära oss orientera. 
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Rekrytering 
Styrelsen har som mål att föreningen skall öka sitt medlemstal med 5% under 2016. Vi skall 
ha minst två barngrupper av varje verksamhet.  Det innebär att vi till hösten skall starta en 
ny grupp i Knytte och Mulle.   

Knopp  
Under 2016 har vi inga planer på att starta denna typ av verksamhet. 

Skogsknytte 
Under verksamhetsåret kommer Skogsknytte att vara verksam på Bulltofta 
rekreationsområde och träffas ca 7 gånger per termin.  Skogsknytte bedrivs av ledare och 
hjälpledare och har hjälp av deltagande föräldrar i deras aktiviteter. Verksamhet är 
föreningens största rekryteringsbas, det är här ifrån vi rekryterar barn och ledare till 
övriga verksamheter. Denna grupp har en prioriterad ställning i föreningen. 
Barn från Skogsknytte som kommer att flytta upp till hösten kommer att erbjudas att hälsa 
på Skogsmullegruppen under våren. 

Skogsmulle  
Skogsmullegruppen kommer att precis som förra året att vara i Bokskogen. Gruppen träffas 
7 gånger per termin och har tillgång till buss 5 gånger och föräldrar får skjutsa ut barnen 
två gånger. De bussfria gångerna kan vara på annan plats än Bokskogen. 
Skogsmulleverksamheten skall ge barnen sin första positiva naturupplevelse.  Det skall vara 
ett äventyr i skog eller dunge där man får äta sin medhavda matsäck och möta Mulle som 
berättar sagor och sjunger.  Verksamheten bygger mycket på lek där barnen får lära sig lite 
om djur och natur. En verksamhet som skall väcka lust till ett fortsatt äventyr i skog och 
mark. 

De barn som skall bli strövare till hösten kommer att få besöka strövargruppen vid en 
speciell besökargång under våren. 

Strövare 
Strövargrupperna har sina lägerplatser ute o Vombskogen. De träffas 7 gånger per termin 
och åker buss ut till Vombskogen 4 gånger.  Övriga gånger skjutsar föräldrarna till aktuell 
verksamhet. Strövarna är även ute på andra äventyr som finns i Skåne. Strövargruppen 
skall introducera barnen till ett gott friluftsliv. 

I år har vi inga barn som går upp och blir Frilufsare.  

Frilufsare  
Det finns två grupper och de träffas 6-7 gånger per termin.  De har ingen speciell 
lägerplats utan de tar sig med hjälp av föräldrarna till sina aktiviteter. I mån av plats i 
bussen till Vombskogen kan någon av grupperna få skjuts en bit på vägen dit de skall, för 
att sedan gå till fots ta sig dit de ska.  De använder sig även av kollektivtrafiken för att ta 
sig dit verksamheten skall bedrivas. 
Frilufsarna kommer under verksamhetsåret att ta ett större ansvar för vår försäljnings- 
Verksamhet, för att på så vis samla ihop pengar till sin fjällresa som de skall genomföra 
sommaren 2017. 
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Tre Vildmarks mål (TVM) 
Föreningen har inga ungdomar som blir TVM:are i år. 

Skridskoskola 
Under 2016 kommer avdelningen Husie att samarbeta med Malmöavdelningen för att fylla 
skridskoskolan under verksamhetsåret. Det innebär att vi aktivt rekryterar barn till 
skridskoskolan under Malmö festivalens föreningsdag på Gustavs Adolfs torg.  Vi kommer 
även att marknadsföra skridskoskolan på vår hemsida och i sociala medier. 

Innebandy 
Vi skall försöka att boka upp Pjäshallen under december 2016 till och med februari 2017 
för att erbjuda våra medlemmar vinteraktiviteter.  Vi har prövat detta tidigare år och 
detta slog väl ut.  

Läger 
Vårterminen kommer att avslutas med att Strövare och Frilufsare erbjuds ett tvådagars 
läger för att lära känna varandra och visa hur många vi är i föreningen. 

Det finns planer på att erbjuda äldre Strövare och Frilufsare ett kanotläger under några 
sommardagar, men för tillfället saknas ledare. 

Äventyrliga familjen  
Föreningen kommer att under året att erbjuda minst två aktiviteter under namnet 
Äventyrliga familjen. Under våren erbjuder vi vårt traditionsenliga kanotläger och under 
december kommer vi som vanligt att vandra ut till Måkläppen för att studera sälar. 
 I Turprogrammet finns även andra tillfällen där familjen tillsammans kan delta i 
Friluftsfrämjandets aktiviteter dessa aktiviteter kommer att marknadsföras på vår hemsida 
och på facebook. 

Föreningsverksamhet 
Under 2016 kommer föreningen att delta och genomföra tre olika aktiviteter för att 
marknadsföra våra aktiviteter. Redan den 23 april kommer vi tillsammans med Fritid Malmö 
att inviga den nya lekplatsen i Gyllins Trädgård. Vi kommer som vanligt att fira den 6:e juni 
i Gyllins Trädgård och vi kommer att delta på Skogens dag i Bokskogen första söndagen i 
september. 

Övrig verksamhet 
- Ledarträff vår och höst 
- Delta i regionträffarna på träffpunkten 
- Delta på regionstämman 
- MIP:s årsmöte
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