
 

 

 
 
 
 
 
 

Sida 1 (3) 

 

 

Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Ny Styrelse 
Föreningen har en ny styrelse. Vi har fått in två nya medlemmar i styrelsen, Chatrine Götesson och 
Kerstin Walstad. Vi hoppas att de ska trivas samtidigt som vi tackar Peter Isgren för lång och trogen 
tjänst, inte bara för hans arbete i styrelsen utan även som ansvarig för förrådet under många år. 
Dessutom tackar vi Ylva Persson som tyvärr också har slutat. Mer info om styrelsen och 
kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida samt i medföljande pdf dokument. 
 

Förrådet 
Vi hälsar Alf-Göran Rappner välkommen tillbaka till föreningen som ansvarig för förrådet i Furulund. 
En del av er känner honom sen tidigare då han har varit ledare och medlem i styrelsen under många 
år. Ni hittar honom i förrådet, jämna veckor mellan kl 18:00 – 18:45. Mer info om öppettider etc 
hittar ni på vår hemsida.  Ni kan också nå honom på telefon: 0730-313105 eller på 
rappner@hotmail.com 
 

Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
Föreningen växer vilket vi är glada för. Idag är vi 392 betalande medlemar i föreningen, 51 ledare 
som tillsammans har 18 grupper. Vi har under hösten och våren fått 15 nya ledare i föreningen 
vilket vi är enormt tacksamma men som samtidigt leder till en del växtvärk. Styrelsen vill påminna 
alla ledare om att:  

- Alla ledare inom lokalavdelningen måste gå en ledarutbildning för att ni ska vara försäkrade. 
Reglerna säger att minst en ledare inom gruppen måste ha gått en ledarutbildning men vi 
vill att alla våra ledare ska vara utbildade. Se mer under utbildning nedan. 

- Alla ledare som är i kontakt med barn måste visa upp ett förenklat utdrag ur 

belastningsregistret. Gå in på Polisens hemsida och gör er anmälan. Utdraget ska visas upp 

för Bernt-Åke Hedmer, kassör. Registret sparas inte utan återlämnas direkt till er 
 

Utrustning 
Vi kommer under våren göra en undersökning och vilken utrustning som finns ute hos alla våra 

ledare samt våra grupper. Ni kommer få ett e-mail med ett formulär som vi vill att alla ledare ska 

svara på. Där kan ni även fylla i om ni önskar någon annan utrustning till er eller er grupp.  

 

Medlemsavgift 
Åter igen vill vi påminna om att det är alla ledares skyldighet att kontrollera att alla barn och 
ungdomar är medlemar i Friluftsfrämjandet. Om inte så tar både ledarna i gruppen och styrelsen en 
stor risk då olycksfallsförsäkringen inte gäller om olyckan skulle vara framme. 
 
Jag vill återigen be er alla att nu när terminen startar att skicka ut information och påminna alla 
föräldrar att barnen måste betala sin medlemsavgift till Friluftsfrämjandet. Kostnaden är 100:- per 
barn och år. Det finns grupper där bara hälften av barnen är medlemmar i Friluftfrämjandet och där 
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vi också har andra barn i kö som inte får plats. Barnen kommer inte kunna erbjudas en plats i 
gruppen om de inte är medlemmar i föreningen. Längst ner i detta brev hittar ni en text om hur 
man gör för att anmäla sig. Vv klipp in denna och skicka med den i ert nästa utskick till alla era barn. 
 
 

Ledarutbildning 
Nu går det att anmäla sig till regionens kurser och ledarutbildningar för våren/hösten 2016. 
Styrelsen ser gärna att alla ledare inom föreningen har gått en ledarutbildning men kravet är att 
minst en ledare i varje grupp ska ha gått kursen annars gäller inte olycksfallsförsäkringen. Alla 
kurser är gratis och betalas av föreningen. Vill ni gå en kurs så vv meddela först föreningen men 
anmälan gör ni personligen på Friluftsfrämjandets hemsida under region syd. Utbudet uppdateras 
kontinuerligt så ha alltid för vana att titta in på sidan. Här kommer ett utdrag. 

Grundutbildningar:Knopp-/ Knytte-/ Mulleledare, 3 dagar  

Kurs 1: 30/1 + 20/2 + 21/2 (ej övernattning) Skryllegården 
Kurs 2: 2/4 + 9-10/4 (övernattning) Humlamaden Veberöd 

Kurs 3: 17/9 + 24-25/9 (övernattning) Skryllegården 
Kurs 4: 8/10 + 22/10 + 12/11 (ej övernattning) Skryllegården 

Strövare- och Lufsarledare, 3 dagar 

Kurs 1: 5/3 + 2-3/4 (övernattning) Skryllegården 
Kurs 2: 10/9 + 1-2/10 (övernattning) Kristianstad 

Mer Information hittar ni på: www.friluftsframjandet.se/regioner/syd 
 

Närvarokorten 
Nu startar snart en ny termin för många av grupperna. Precis som ni så jobbar vi i styrelsen ideellt 
och vi är väldigt tacksamma om ni kan använda er av den ”nya” närvarokortsmallen. Det hade 
underlättat arbetet för oss enormt mycket. Då slipper vi göra om allt det ni har gjort och föra in alla 
uppgifterna igen för att kunna sammanställa all information till kommunen. Den nya mallen hittar ni 
på vår hemsida under fliken ”För Ledare” och rubriken ”Närvarokort”. Ni måste vara inloggad för att 
kunna komma åt sidan. 
 
www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lodde-kavlinge/for-
ledare/information-fran-styrelsen/ 
 

Om det skulle hända - Krisnummer 
Friluftsfrämjandet har en krisledningsgrupp som snabbt kan aktiveras när en allvarlig händelse 
inträffar. Gruppens uppgift är att vara stöd och avlastning för ledaren, att vid behov aktivera 
samhällets krisstödssystem samt att hantera media. Krisledningsgruppen nås via Friluftsfrämjandets 
krisnummer, 08-657 49 28, som hanteras tekniskt av Securitas dygnet runt. 
1) Vid akut kris ring alltid 112 
2) När du som ledare eller funktionär har behov av stöd i en krissituation ring 08-657 49 28. 
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Mer information om vad du ska göra vid en krissituation samt vilken hjälp du kan få finns att läsa på 
Friluftsfrämjandets hemsida. Ni måste vara inloggad för att komma åt sidan. 
 
www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/ 

 
 
 

************************* 

 
Medlemsavgift till Friluftsfrämjandet Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
 
För att få medverka i Friluftsfrämjandets olika aktiviteter så måste man vara medlem i 
Friluftsfrämjandet. Medlemsavgiften är 100:- för barn (0-12år) per år (skolår), 170:- för ungdom (13-
25år), 350:- för vuxna. Det går också att lösa ett medlemskap för hela familjen till en kostnad av 
530:- per familj och år (skolår). Anmälan görs på Friluftsfrämjandets hemsida: 
 
www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-medlem/  
 
Glöm inte att välja Lödde-Kävlinge som er lokalavdelning. Som medlem är ni sen välkommen att 
delta i alla Friluftsfrämjandets aktiviteter, oberoende vilken lokalavdelning som ni tillhör. För att 
delta i en aktivitet tillkommer oftast en deltagaravgift. Deltagaravgiften betalas direkt till 
lokalavdelningen eller ledarna för aktiviteten. Som exempel, ett barn som är med i Mulle måste 
först betala medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet och sen deltagaravgiften till ledarna. Observera 
att medlemsavgiften är per år (skolår) och deltagaravgiften per termin. 
 

************************* 
 
Mvh 
 
Styrelsen 
 
Håkan Björkdahl 
Ordförande 
Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 
0766-441579 
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