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Verksamhetsplanen är en beskrivning av planen för 2017 för Friluftsfrämjandet i Öckerö, och 

beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för 2017.  

Budgeten är en ekonomisk beskrivning av verksamheten och beskriver hur vi använder våra 

ekonomiska resurser.    
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Lokalavdelningens strategi och mål (2017) 

Övergripande mål 
För lokalavdelningen har vi satt följande övergripande mål: 

• Antal ledare – fler ledare kan leda fler deltagare och aktiviteter – Nå 18 ledare 2017 

(2016: 16) 

• Antal medlemmar – fler deltagare leder till folkhälsa och livsglädje – Nå 170 medlemmar 

per 30/9, 2017 (20160930: 170)  

 

 

De övergripande målen kommer att leda till en positiv utveckling enligt vår utvecklingsspiral.  
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Lokalavdelningens uppdrag och strategi  
Lokalavdelnings styrelses ansvar är att: 

• Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar 

• Rekrytera och säkerställa att nya ledare grundutbildas och att befintliga ledare fortbildas 

• Rapportera verksamhetsstatistik med hjälp av ledarna enligt anvisningar av Riks 

• Årligen före mars månads utgång sända in Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

samt årsmötesprotokoll till riksorganisationens kontor 

• Administrera information om verksamhet och verka för att medlemmar är aktiva på 

www.friluftsframjandet.se 

För oss i Öckerö lokalavdelning innebär det särskilt fokus på:  

• 1 Utbilda ledarna i aktivitetshantering på webben samt rapportering 

• 2 Utbilda nya ledare samt fortbilda befintliga ledare 

2017 i sammandrag 

Detta är våra viktigaste aktiviteter/händelser under året 

• Kajakverksamheten fortsätter med kvällspaddlingar och grundkurser. 

• Inom barnverksamheten fortsätter vi med våra tre strövar/frilufsargrupper på Björkö. 

• I slutet av november varje år genomför vi den uppskattade Ugglejakten på Hönö. 

• I augusti deltar vi i Västerhavsveckan på Björkö där vi kommer att ha pröva på kajak samt 

korvgrillning. 

• Troligtvis kommer vi bygga om vår kajakförvaring i Hönö hamn dvs. att vi byter ut containern 

mot en enklare sjöbod. 

 
Våra ledare  
Allmänt- våra ledare 

Inom Friluftsfrämjandet i Öckerö är vi totalt 16 stycken ledare fördelade på våra olika grenar enligt 

följande 

• Barn: 11st 

• Kajak: 4st 

• Stavgång: 1st 
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Inom Friluftsfrämjandet vet vi att våra ledare är vår viktigaste tillgång. Under 2017 kommer vi att 

fortsätta att rekrytera, aktivera och utveckla nya och befintliga ledare och satsa på kommunikation, 

utbildning och ledarvård.  

 
Rekrytera, utveckla och behålla ledare 

Vårt mål är att rekrytera 2 ledare till kajaksektionen under 2017 (Vårt VAD) 

Det kommer vi att göra genom att (Vårt HUR): 

• Använda våra befintliga ledares kontakter och nätverk 

 

För att vi ska kunna fortsätta ha ett utbud av friluftsaktiviteter är det viktigt att vi visar våra ledare 

och förtroendevalda hur viktiga de är för Friluftsfrämjandet och får dem att känna sedda och att 

allt jobb som de gör är viktigt. Utan våra ledare kan vi inte bedriva ledarledda aktiviteter som är 

kärnan i vår verksamhet.  

Samma sak gäller även de förtroendevalda som driver den lokala styrelsen. Vi vill skapa en 

attraktiv anledning för dem att fortsätta göra det viktiga jobb som de gör.  

Att vara ideellt aktiv är ett ärofyllt uppdrag och något att vara stolt över. Men samtidigt är det 

uppdrag som konkurrera med familj, jobb och ”egen tid”. Vi jobbar för att Friluftsfrämjandet ska 

vara en organisation där man känner en stolthet att tillhöra och få vara ledare och förtroendevald. 

Där man både bidrar med tid, kunskap och engagemang men också får massor tillbaka, både i 

termer av utveckling/kunskap, uppskattning och konkreta förmåner. 

 
Våra verksamheter  
Allmänt 

 

Våra viktigaste mål för verksamheten för 2017 är: 

• Mål 1 - Erbjuda kvällspaddlingar samt grundkurser i kajkapaddling i samma omfattning 

som 2016 

• Mål 2 – Behålla våra barngrupper i samma omfattning som 2016 

 

Våra viktigaste aktiviteter (Vårt HUR) för att nå dessa mål är att: 

• Rekrytera fler kajakledare 

• Uppmuntra och stötta våra ledare 
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Vårt säkerhetsarbete beskrivs på: http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--

materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/  

 
Medlem – Rekrytera, aktivera och behålla våra medlemmar (och deltagare) 
Allmänt 

Inom Friluftsfrämjandet i Öckerö är vi totalt 170 medlemmar.  

Inom Friluftsfrämjandet vet vi att deltagande i våra aktiviteter är det som leder till folkhälsa, 

livsglädje och kunskap om och förståelse för naturen och friluftsmiljön. Att vara medlem ger också 

konkreta förmåner (SJ, Idre) och dessutom så stöttar man föreningen och ger föreningen en 

starkare röst genom sitt medlemskap.  

 
Rekrytera, aktivera och behålla 

Vi vill bli fler medlemmar inom Friluftsfrämjandet i Öckerö. Fler medlemmar som är aktiva i våra 

aktiviteter och i föreningen ger många positiva effekter, det ger bland annat fler deltagare i 

aktiviteter (och därmed möjlighet att utöka aktivitetsutbudet), fler ambassadörer för 

Friluftsfrämjandet – en starkare röst både lokalt och nationellt, rekryteringsbas för ledare och 

förtroendevalda, och det stärker vår ekonomi genom deltagaravgifter, medlemsavgifter och bidrag.  

 

Vårt mål är att minst bibehålla samma antal medlemmar som förra året. 

 

Kommunikation  
Allmänt 

Inom Friluftsfrämjandet i Öckerö vet vi hur viktigt det är med kommunikation och vår 

kommunikation syftar ytterst i att stödja våra målsättningar om att stärka ledarskapet, attrahera 

fler medlemmar och verka för fler aktiviteter/aktivitetstimmar.  

 

I dagsläget kommunicerar vi med stöd av Blå boken och vår grafiska manual  

(http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-

manualen--riktlinjer-for-varumarket/) i följande kanaler: 

• http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/ockero/ - lokalavdelningens 

webb med information om lokalavdelningen, samt lokalavdelningens del i 

äventyrshanteraren 

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/
http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/marknadsforing/grafiska-manualen--riktlinjer-for-varumarket/
http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/ockero/
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• https://www.facebook.com/FriluftsframjandetOckero/ 

Budget 

Vårt viktigaste ekonomiska styrverktyg är budget, inklusive resultat och balansräkning.  

Våra stora intäktskällor är: 

• Deltagaravgifter 

• Medlemsavgifter  

• Bidrag 

• Kajakuthyrning 

• Andra arrangemang 

 

Under 2017 kommer vi att köpa in två nya kajaker (januari/februari) samt eventuellt sälja av två 

gamla. Vi behöver också köpa in lite nytt material till den nystartade strövargruppen på Björkö. 

Förmodligen kommer vi också att rusta upp kajakförvaringen i Hönö hamn genom att byta ut 

containern som vi förvarar kajakerna i idag mot en enklare sjöbod på samma plats. 

Upprustningen av kajakförvaringen är initierad genom kontakter med hamnföreningen i Hönö 

hamn. Om vi genomför denna investering kommer det att leda till att vi får ett negativt resultat 

för 2017. Dock har vi ett sparkapital som vi kommer att nyttja en del av så vi behöver inte låna 

några pengar. Möjligheten att genomföra upprustningen av kajakförvaringen är ett tillfälle som vi i 

princip inte får missa. Styrelsen kommer under våren 2017 arbeta fram en plan och ett förslag på 

hur vi skall gå tillväga innan det slutgiltiga beslutet tas. 

 

Vår ekonomiska situation och plan beskrivs i verksamhetsberättelse och budget. 

Demokrati och kontaktpersoner 

Styrelsemöten 
Styrelsen genomför ca 6 möten årligen samt extrainkallade möten vid behov. 

Styrelsen välkomnar tankar och idéer från ledare och medlemmar. 

Kom gärna och träffa styrelsen på möten. 

https://www.facebook.com/FriluftsframjandetOckero/
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Styrelsen 
 

Befattning Namn 

Ordförande Jens Olevik 

Kassör Hans Olsson 

Styrelseledamöter Sekreterare   Ambulerande 

Medlemsombud  Lennart Olausson  

Styrelseledamot Milla Ohlson  

Styrelseledamot Kent Gunnarsmo 

Styrelseledamot Martin Krook 

Styrelseledamot Kicki Nyman 

Styrelseledamot  Gunnar Bergagård 

Styrelseledamot Marianne Svensson  

Suppleant   Lars Walker 

Suppleant   Erik Sjöström 

 

 

Kontaktdetaljer till styrelsen och övriga förtroendevalda hittar ni på: (exempel) 

http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/ockero/  

 

  

http://friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/ockero/
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Andra viktiga funktioner 
Befattning Namn 

Valberedningen Ulla Bergagård 

Grenledare Sektion Mulle  Katarina Lennerstedt 

Sektion Strövare Katarina Lennerstedt 

Sektion Frilufsare/TVM Katarina Lennerstedt 

Sektion Kajak  Martin Krook 

Sektion Stavgång  Lennart Olausson 

Ledare Martin Krook, kajak 

Erik Sjöström, kajak 

Lars Walker, kajak 

Emma Sjöström, kajak 

Johan Almroth, strövare 

Christina Degerstedt, strövare 

Viktoria Nilsson, strövare 

Katarina Lennerstedt, strövare, frilufsare & TVM 

Erik Lennerstedt, strövare, frilufsare & TVM 

Kicki Nyman, strövare, frilufsare & TVM 

Jens Olevik, strövare, frilufsare & TVM 

Cecilia Wergeni, strövare 

Håkan Wergeni, strövare 

Angelica Matsson, strövare 

Owe Gissleholm, strövare 

Lennart Olausson, stavgång 

----  

 

 

Vi ser fram emot ett spännande 2017 och hoppas att vi ses ute i friluftslivet!! 
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