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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
 

Att vi kan fortsätta med vår fantastiska verksamhet är 

tack vare alla våra underbara medlemmar och 

engagerade ideella ledare  

Nya ledare kommer in i föreningen med nya ideér, 

trogna ledare utvecklar och håller verksamheten levande. 

Tillsammans ser vi till att Sjöbo Kommuns barn och 

ungdomar får uppleva all vår vackra natur, värna om 

varandra och bygga upp sitt eget naturliga intresse för 

att vara ute och röra på sig. 

Vi försöker utöka vår verksamhet med andra aktiviteter 

som vi tycker passar in i vårt koncept -Vara ute och har 

roligt!  

Vi vet att vi har ett sjunkande antal ungdomar som 

aktiverar sig, men vad vi kan se, så återvänder de redan 

efter några i till föreningen igen. Vi hoppas vi kan lyckas 

med att hålla vår förening sammansvetsad och 

engagerad även i framtiden! 

 

 

Ha ett underbart friluftsår! 

Angelica Andersson 
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STYRELSE & ORGANISATION 

Styrelsen har from 4 mars 2015 bestått av

Ordförande: Angelica Andersson 

Vice ordförande Marcus Lindgren 

Kassör Marie Christiansen 

Sekreterare Ingela Lindbladh 

Övriga Ledamöter: 

Martin Karlsson 

Maria Aldenbrink 

Joakim Rosengren 

 

 

Suppleanter:   

Niclas Ståhlbrand 

Jessica Lindstrand 

Elise Fredriksdotter 

Revisor: 

Charlotte Nilsson, SF-Reklam,  

Ersättare Linda Wiking 

Valberedningen: 

Sammankallande Roland Wiking 

Eva Börjesson

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möte 

utöver Årsmötet. 

Sjöbo LAs Årsmötet ägde rum 4 mars på Orebacken. 

22st deltog. Vi lottade ut en Murrikka bland deltagarna. 

Vinnaren blev Karin Olsson.   

Övriga möten har varit utanför protokoll och har varit 

förberedande möte inför något evenemang. 
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FRILUFTSAKTIVITETER & VERKSAMHET 
Nyårsdagen kickar igång Friluftsfrämjandet SJÖBO. 

Året började med att dela ut Julgransflyern redan på 

Nyårsdagen. Strax därefter startade grupperna upp sin 

verksamhet igen. Under våren har vi deltagit och 

anordnat Valborg och Lions Familjedag. Strövarna 

deltog på Lionsdagen. Båda mycket uppskattade och 

välbesökta evenemang. Nytt för året var att Frilufsarna 

sålde korv på Öveds Påskmarknad. Tidigare har vi bara 

deltagit på Höstmarknaden och Julmarknaden. Dessa 

evenemang ger grupperna och föreningen ett stort 

tillskott i kassan.  

STORT TACK till alla som ställer upp och hjälper till vid 

alla våra evenemang. 

Under våren bjöds det på Inspirerande Filmtajm 

tillsammmans med Sövde- Blentarp, ”Wild”. En film om 

att förbereda sig, lita & hitta sig själv under lång 

ensamvandrig. Vi hade ca 80 besökande på Flora. 

Hela Sjöbo i Naturen I juni öppnade upp för nya 

verksamheter i föreningen, Mountainbike och 

Mountainboards. Dagen var inte så välbesökt, men 

mycket uppskattad av de som deltog. Här bidrog även 

Naturskyddsföreningen, Fridhill, Roslinscykel, 

Actionbolaget, TRX 4U SJÖBO till en härlig dag i Oran.  

Dags för TVM Årets Frilufsare åkte upp till Åre och hade 

sin äventyrsresa. Under hösten var det dags för deras 

invigning. I samarbete med Malmö som organiserade 

detta fick vi 8st +2 ledare invigda.  

STOR LÄGRET tillbringades på Höörs Nygård, Anklam. 

Ett mycket fint lägerområde. Här samlades hela 

föreningen och sammanlagt var vi ca 120 övernattande 

och 160st på dagläger. De äldre grupperna hade fixat 

aktivitetsrunda som alla deltog i under lördagen.  

Skridskokvällen Med Äventyrliga Familjen på Kockum 

Fritid var välbesökt även i år. Vi hade något färre 

deltagare i år, men ändå livat på isen. Tack till 

Friluftsfrämjandet Malmö som även i år ställde upp med 

skridskoledare. 

Efter ett besök på Förskolans dag i maj, har vi nu 1 ny 

Förskola i Lövestad, Lövgrodan, som jobbar med Mulle i 

Förskolan. Ett koncept med Friluftsfrämjandets 

pedagogik, men som inte är en riktig Ur och Skur 

förskola. Vi hoppas att fler förskolor i Kommunen är 

intresserade att jobba med detta fram över. 

Året stängs med vårt årliga Fackeltåg som våra 2 äldsta 

grupper Frilufsare stod som värdar. En mycket 

uppskattat kväll.  

Tillsammans har vi varit ute ca 14 000h tillsammans 

under 2015! 
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FRILUFTSAKADEMIN & UTBILDNING 
Under året har vi fått 12st ledare utbildade i 

kanadensare för att öka säkerheten i och kring våra 

paddeldagar med grupperna. Detta kunde ske med hjälp 

av ett bidrag från Sjöbo Kommun. Kunskapen har 

ledarna haft nytta av när man varit ute med sina 

grupper.  

En av våra ledare har även gått en Vildmarks Första 

Hjälpen kurs. Under våren hade vi vår årliga fortbildning 

med matlagning för ledarna. Denna gång var det vad 

man kan göra med torkad mat som stod på schemat. I 

övrigt har vi inte fått några ledare grundutbildade under 

året.  

Vårt mål är att alla ledare ska ha genomgått den 

Interaktiva Grundutbildningen vilket fortfarande inte alla 

har gjort. 

I vårt förebyggande arbete mot droger, tobak och 

alkohol har vi under hösten bjudit in till ett 

informationsföredrag om droger av Lise-Lotte Ganslandt. 

.  

 

MEDLEMMAR 

              

Vi har ökat med 19 betalande medlemmar 2015. Vi hoppas att utvecklingen fortsätter 

Vi startade upp en ny Knyttegrupp på vårt Storläger.  

Även våra TVMare var med, men tyvärr inte så många. Vi hoppas vi får fler aktiva TVMare framöver. Under våren kommer 

TVM Sjöbo, Blentarp-Sövde och Skurup att arrangera SÅNGTING uppe i Oran. Detta kanske ökar intresset?? 
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Medlemmar
Knytte: 2 grupper        Mulle: 2 grupper  

Strövare: 3 grupper      Frilufsare: 3 grupper  

TVM: 1 grupp          MTB: 1 grupp   

Äventyrliga Familjen: 1 grupp  
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EKONOMI  
Styrelsen har under året jobbat med att säkerställa 

fortsatt god ekonomi i föreningen. Arbetat aktivt med 

att ansöka om fondmedel, sponsring och medarrangörer 

till våra olika projekt. 

Ett Projekt som dragit ut på tiden är vår 

verksamhetsutveckling i och kring Skidbacken ” Gilla 

Backen”.  Från början var det tänkt att byggas ett 

utegym/hinderbana och grillplats, men nu har vi snurrat 

runt lite och förhoppningsvis under våren/sommaren 

2016 kunna färdigställa en Grillkåta som ersättning för 

vår barack i skidbacken. Här har styrelsen tagit ett beslut 

att använda en del av vårt sparade kapital, tillsammans 

med vårt bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 

för att kunna genomföra detta.  

Lions Sjöbo  har under året bidraget till att alla våra 

ledare syns bra i våra nya, blå jackor och att alla strövare 

och äldre kommer att få packpåsar under 2016.  

I våras deltog i en tävling, ”Rätt start i Livet” med 

Advania AB med chans att vinna 100 000:- Det slutade 

med en mindre summa, men som har använts för att 

köpa in våra nya Mountainboards.   

Under året har vi även fått verksamhetsbidrag för 

Mountainboards, Paddelutbildning och Fackeltåget från 

Kommunen.  

Vi tackar även alla sponsorer till Frilufsranas Fjällresa 

som synts i vårt julgransblad. 
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SOCIALT BOKSLUT 

Hur har ni under året arbetat med Er värdegrund? 

Vi har haft genomgång på årsmötet om vår värdegrund. Alla 
ledare genomgår en interaktiv utbildning om 
Friluftsfrämjandet värdegrund, vision och mission. Under 
läger, träffar osv diskuteras ofta dessa frågor. 

Lika rättigheter och möjligheter 

Beskriv hur ni har arbetat med nedanstående och om målen 

uppfyllts eller inte 

 Vi når målen om lika rättigheter och möjligheter. 
Vi kommer att jobba vidare med detta. 

 Delaktighet  

 Barnkonventionen 

 Jämställdhet och Jämlikhet 

Föreningens medlemmar har alla, lika stor delaktighet i 
utvecklingen av verksamheten. Alla är inbjudna att 
demokratiskt delta med sin röst på årsmöten. Föreningen är 
lyhörd för hur den enskilde individen upplever 
verksamheten.   

Alla, oavsett kön och etnisk bakgrund är välkomna i våra 
aktiviteter.  Vi jobbar för en jämlikhet i föreningen. 

Vi jobbar för att utveckla verksamheten med tanke om vad 
som är bäst för barnen. Vi anser att alla barn har rätt till ett 
friluftsliv och meningen med att vistas nära djur och natur.  

Prägeln på vårt sätt att sätta upp aktiviteter styrs av 
jämställdhet, alla ska kunna inkluderas, oavsett särskilda 
behov. Vi tror att vi upplevs som en förening som jobbar med 
detta eftersom vi inte har några enskilda 
prestationsprövningar. 

Vi jobbar enligt Barnkonventionen och ser till att barnens 
rättigheter följs. 

 

 

Trygga/säkra verksamhetsmiljöer 

Beskriv hur ni har arbetat med ovanstående och om målen 

uppfyllts eller inte 

Skogen är en stor miljö att säkerställa, det finns många faror. 

Våra anläggningar besiktigas regelbundet av Sjöbo Kommun. 
Om vi upptäcker avvikelser blir dessa påtalade och 
vidarebefordrade till den ansvarige förvaltaren. 

Ledarna har utbildats för att kunna säkerställa 
verksamheten när vi är ute på tur. Välutbildade ledare 
känner sig mer självsäkra och det upplever grupperna som 
positivt. Grupperna har alltid samma ledare och även detta 
gör att de känner sig trygga.  

 När barn och ledare går mot ett nytt mål, så är genomgången 
av säkerheten och rutinerna viktiga. För de barn som ej 
deltagit i genomgången, göres en egen presentation av 
säkerheten. 

Under året har vi utbildat 12st ledare i kanot enligt den 
europeiska normen kring Paddelpass. Detta för att 
säkerställa våra turer i och kring vatten. 

I de miljöer som vi kan påverka, har vi uppfyllt målen. 

ANDT-arbetet  

Beskriv hur Ni har arbetat med drogförebyggande och om 

målen uppfyllts eller inte vad gäller alkohol(A), narkotika(N), 

dopning(D) och tobak(T) 

Vi tolererar inte ANDT i vår verksamhet. Varken innan, 
under eller efter i samband med våra verksamheter. Vår 
verksamhet riktar sig mestadels till minderåriga och därför 
blir det heller inte ett problem.  

I vårt förebyggande arbete mot droger, tobak och alkohol har 
vi under hösten bjudit in till ett informationsföredrag om 
droger av Lise-Lotte Ganslandt. Här fick vi ta del hur, varför 
och vad som händer i och kring kroppen vid användandet av 
de olika preparaten. 

Målen uppfylls för dessa krav. 
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 Ledarförsörjning  

Beskriv hur Ni har arbetat med och om Ni uppfyllt målen vad 

gäller 

 Ledarrekrytering  

 Bibehålla och utveckla ledarna 

För att säkerställa behovet av ledare har vi fått ta hjälp av 
sociala medier för att kunna rekrytera.  

Behovet är minst 2 st nya ledare varje ny uppstart på 
höstterminen. I år nådde vi till 3st nya ledare. Dock tappade 
vi 1 gammal ledare pga tidsbrist för det ideella arbetet. 
Naturlig avgång är ca 2st ledare varje sommar. Så i regel 
bibehåller vi det totala antalet ledare som krävs för att 
tillgodose efterfrågan på våra grupper. 

Vi erbjuder ett introduktionsmöte för att alla ska ha samma 
grundinformation. Vi kräver även att de ska genomgå vår 
interaktiva Värdegrundsutbildning innan de går ut i 
praktiken. De får ekonomisk hjälp med profilkläder, eftersom 
föreningen inte har råd att stå för hela summan. 

Vi har fortbildning inom föreningen 2ggr/år där alla ledare & 
funktionärer får delta. Region SYD erbjuder ett större utbud, 
som man efter ansökan hos styrelsen kan få mer utbildning 
betald. Vi ser det som en viktig del om ledarna vill 
vidareutbilda sig. 

Målen för detta år är uppfyllt både vad gäller rekrytering och 
utveckling. 

 Sammanfattning 

Vi arbetar aktivt med den sociala omfattningen av vår 
förening.  

Vi strävar hela tiden efter att nå målen och fördelar 
resurserna utifrån det. 

Våra medlemmar främjar för möjligheten till - Friluftsliv åt 
Alla! 

 

 

 Begreppsbeskrivning/ Förklarning  

 
 
Värdegrund: Beskriver föreningens grundläggande etiska 
värden.  
Jämlikhet: Omfattar allas lika värde.  
Jämställdhet: Gäller mäns (pojkars) och kvinnors (flickors) 
lika rätt, skyldighet och möjlighet.  
Delaktighet: Avser medlemmarnas påverkans- och 
inflytandemöjligheter av föreningen och dess verksamheter.  
Barnkonventionen: Är FNs konvention om barnets 
rättigheter.  

Trygga och säkra verksamhetsmiljöer: Omfattar både 
anläggningar, ledare och verksamhet. 
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_________________________________________________ _____________________________________________ 

Elise Fredriksdotter   Niclas Ståhlbrand 
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 VERKSAMHETSPLAN 2016 

Vi vill: 

 Fortsätta och utveckla verksamheten 

med barnen, ungdomarna och de 

vuxna i naturen. 

 Jobba aktivt för att öka antalet 

medlemmar i föreningen, barn, 

ungdomar och vuxna.   

 Fortsätta stimulera ledarna genom att 

erbjuda kurser, utbildningar och 

ledarträffar. 

 Vi kommer att försöka nå målen med 

minst 1 utbildad kanotledare/grupp 

under 2016 

 Fortsätta att värna om miljön och 

med att sprida kunskap om 

Allemansrätten. 

 Fortsätta att vara en förening som är 

attraktiv för både medlemmar och 

deltagare i våra verksamheter. 

 Ge de barn och ungdomar som 

kommer till oss ett bra alternativ och 

ett bra komplement till skola och 

annan verksamhet. 

 Värna om föreningens ekonomi 

genom fortsatt uthyrning av stugan, 

lotteri på marknaden och annan 

verksamhet som är positiv för 

föreningen. 

 Vi ska arbeta med att öka vår 
förståelse och hur vi arbetar med att 
inkludera alla i vår verksamhet 
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BUDGET 2016 

 

   

INTÄKTER  2016 
   

Medlemsprovision  12000 

Deltagaravgifter  25000 

Sponsring Sparbanken Skåne, beviljat 10/2 2016 3000 

Provision Sponsorhuset, Ullmax 1000 

Lotteri SP Lotten 10000:- Marknaden 8000:- 18000 

   

Skidbacken Kiosken, skiduthyrning 0 

Försäljning  material Jackor, knivar, buffar 3000 

Uthyrning stugan  18000 

Uthyrning kanoter & kåta  2000 

   

Fackelvandring  10000 

Julmarknad  40000 

   

Aktivitetestöd  LOK ca  2000 tillfälle/ 14000h 13000 

Kommunala Bidrag Förening + hyresbidrag 50% + 50% 8800 

 MTB utbildning, beviljad för 2016 2700 

Studiefrämjandet Aktivitetsstöd 3000 

Övriga fondansökningar   

Carl Gustaf stiftelsen, läger inskickad 20/2 2016 15000 

Lions Skickas in under våren 10000 

Sparbanksstiftelsen Grillkåta Beviljad 150000 

Crafoordska Stiftelsen, kajak för alla Beviljad 30000 

Sparbanksstiftelsen, HLR utrustning+utb Skickas in i mars 2016 45000 

Sparat kapital för inköp av Grillkåtan  47000 

SUMMA  456500 
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KOSTNADER 
   

Medlemmar   

 Märken, knivar osv 10000 

 Läger 7000 

 Medlemsdagar, ÄF, Skridsko & kanotdag 10000 

  Övrigt material, fondansökningar 12500 

Ledarutbildningar MTB utbildning 5000 

 Klätterkurs 3100 

 Övrig ledarutbildning 15000 

 Ledarträff/fortbildning  5000 

Övriga kostnader ledare & funktionärer Årsmöte, Tackgåvor, profilmaterial osv 10000 

Inköp material Verksamhetsmaterial 15000 

Kanoterna & släpet garagehyra, försäkr, material, besiktning 8000 

Stugan  Driftskostnader 12000 

Försäkringar  2400 

Körersättning  2000 

   

Julmarknad  22000 

TVM Ting+ invigning 5000 

Fjällresa Frilufsarna 8500 

Fackelvandring  10000 

Övriga fondansökningar   

Carl Gustaf stiftelsen, läger egna medel 7000:- (läger) 15000 

Crafoordska Stiftelsen, kajak för alla egna medel 2500:- (Övrigt material) 32500 

HLR utrustning egna medel 5000:- (övrigt material) 50000 

Sparbankstiftelsen Grillkåta egna medel 47000:- (eget kapital) 197000 

SUMMA  457000 
   

BERÄKNAT  RESULTAT  -500 
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