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Till alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 

 
Här kommer lite information om vad som händer i lokalavdelningen 
 

Medlemsavgift 
Föreningens ekonomi och hela vår verksamhet är beroende av att våra medlemmar verkligen 
betalar sin medlemsavgift till Friluftsfrämjandet. 2014/15 hade lokalavdelningen 384 medlemmar. 
2015/16 har vi hittills 286 medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. Totalt har vi 116 
medlemmar som inte har valt att betala sin avgift. Vissa av dessa har tyvärr valt att sluta men 
många av dem är verksamma i våra grupper varav ett fåtal också är ledare i grupperna. 
 
Styrelsen vill åter igen påminna om att försäkringen inte gäller om man inte är medlem i 
Friluftsfrämjandet oberoende om man har betalt sin deltagaravgift till gruppen. 
 
Jag vill be er alla att ni påminner föräldrarna till alla era barn att de måste betala sin avgift till 
Friluftsfrämjandet. Om ni är osäkra på om alla i gruppen har betalt så kan ni göra en medlemssök på 
hemsidan. Se länken nedan eller kontakta styrelsen för hjälp.  
 
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/medlemssok/medlem/  
 
Styrelsen har också beslutat att återbetala medlemsavgiften till alla våra ledare. Vv återkom med 
namn, medlemsnummer samt kontonummer till vår lokala mail adress lodde-
kavlinge@friluftsframjandet.se. Är ni familjemedlem så återbetalas 360:-. 
 

Glöggpromenad 
Lördagen den 26 december är det dags för den årliga glöggpromenaden i Lödde Sandskog. Detta är 
en uppskattad årlig tradition som också bidrar med pengar till vår verksamhet. Detta år behöver vi 
frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till ett par timmar under förmiddagen. Utan hjälp kommer vi 
inte att kunna genomföra glöggpromenaden. Skicka ert intresse till vår lokala mailadress eller 
kontakta Bernt-Åke Hedmer. 
 

Ny grupp 
Vill meddela att under hösten startade vi en ny knopp grupp för barn födda 2014. Har ni kompisar, 
grannar eller släktingar som vill vara med så be dem skicka en intresseanmälan till vår mail adress. 
 

Närvarokorten & deltagaravgiften 
Dags att skicka in närvarokorten och sätta in deltagaravgiften på vårt konto. Vänligen se separat 
mail från Bernt-Åke. Mallen till närvarokorten hittar ni på vår lokala hemsida. Vi ber er att använda 
denna mall samt att ni skickar in den som en Excelfil. Detta för att underlätta arbetet med att 
sammanställa alla siffrorna till kommunen. Vi saknar också ett par närvarokort från förra terminen. 
Vv dubbelkolla att ni har skickat in kortet annars missar vi aktivitetsbidraget från kommunen.   
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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. 
 
Mer information om vad du ska göra vid en krissituation samt vilken hjälp du kan få finns att läsa på 
Friluftsfrämjandets hemsida. 
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-

sakerhet/ 

 

Hemsida 
Vill påminna om vår nya hemsida. Tacksam om ni alla kan ta 10 minuter och bläddra igenom vår 
lokala hemsida och återkomma med kommentarer på vad som är bra, vad som kan bli bättre och 
vilken information som ni saknar på sidan. Be även föräldrarna till era barn att gå in och ge 
kommentarer. Alla kritik skickas till vår mail adress: lodde-kavlinge@friluftsframjandet.se 
 

En Säker verksamhet 
Styrelsen vill att alla barn, och vuxna, som deltar i föreningens verksamhet ska kunna känna sig 
trygga. Detta vill vi göra på tre sätt. 
 

1. Först hjälpen – Vi vill att alla ledare ska ha en utbildning i första hjälpen. Vi har fått två 
utbildningar av Röda Korset i Första Hjälpen. Tyvärr fick vi inga deltagare till den första 
kursen varför vi valde att ge den till Malmö Lokalavdelning istället men det finns fler lediga 
platser till kursen den 22 November.  Vv skicka er anmälan till lodde-
kavlinge@friluftsframjandet.se Tid: 09:00-16:30 Plats: Matsalen, Lackalänga Skola.  

2. Belastningsregister - Vi saknar fortfarande utdrag från belastningsregistret från ett par 
ledare. Om ni vet att ni inte har visat upp ett utdrag så var vänlig beställ ett på Polisens 
hemsida. Utdraget ska visas upp för Bernt-Åke Hedmer, kassör. Registret sparas inte utan 
återlämnas direkt till er. Styrelsen har tagit detta beslut för att vi vill på alla möjliga sätt 
säkerställa att alla barnen vistas i en trygg och säker miljö. 

3. Trygga möten – Vi vill följa Friluftsfrämjandets råd, och Scouternas mfl, att alla ledare som 
är i kontakt med barn ska gå utbildningen: Trygga Möten. Kursen är en webb kurs. Gå in på 
www.tryggamoten.se och följ instruktionerna. När ni har gjort kursen så var vänlig och 
skicka en kopia av diplomet till någon i styrelsen. 

Mvh 

Håkan Björkdahl 

Ordförande 

Lödde-Kävlinge Lokalavdelning 

0766-441579 
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