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 ENSKEDE 

 

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2016 

 

Barnverksamhet 

Aktiviteter för barn är den mest omfattande verksamheten i lokalavdelningen. Knoppar, Knyttar, 

Mulle, Barnskidor och Barnskridskor fortsätter i förskolan, inom I Ur och Skur och i så kallade fria 

grupper. Ledarträff 22 mars. 

Ungdomsverksamhet – Freeskiers 

Alpinverksamheten Freeskiers för ungdomar över 12 år planerar att ha verksamhet i 

Hammarbybacken. 

Vuxna Äventyrliga upplevelser 
Friluftsäventyr för vuxna men inte extrem-äventyr. Vi vill starta en verksamhet för vuxna som kan 

ses med jämna mellanrum och gör roliga friluftsupplevelser utifrån guppens önskemål. 

Naturparkur 
Starta en verksamhet för barn/ungdomar som vi ibland inte kan erbjuda något om de inte vill åka 

skidor 

Familjemulle. 

Gruppen har sin verksamhet i Björkhagen  

 

Vandringar 

Vandringar äger huvudsakligast rum söndagar under vår och höst. 

Fjällvandring 

Fjällvandringen blir en tur runt Abisko v 34. 
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Långfärdsskridskor 
Utfärder på långfärdskridskor sker när isarna är lämpliga. Lokalavdelningen medverkar i den s.k. 

Stockholmsalliansen. VI genomför en nybörjarkurs i januari 2016. Under 2016 planerar Enskede 

lokalavdelning att tillsammans med Alliansen genomföra både sommar- och vinterplurr inom 

lokalavdelningens område. 

 

Friluftsfrämjardag    

Vi upprepar fjolårets succé och anordnar en friluftsfrämjardag lördagen den 21 maj 2016 

 

Friluftsmiljö 
Bevaka friluftsmiljöfrågorna i lokalavdelningens områden. Viktigt är att uppmärksamma och 

meddela till lokalavdelningen om viktiga närströvområden eller mulledungar som hotas i den nu 

pågående förtätningen i vårt område. 

Ledarträffar 
Träffar för barnledarna planeras vår och höst. 

Ledarutbildningar 
Till utbildning av nya ledare har lokalavdelningen tillgång till kurser hos Regionen. 

Strövarverksamheten och långfärdsskridskoturerna har särskilt behov av fler ledare. Men även 

sommarfjäll behöver fler ledare. 

Information om våra aktiviteter   
På Enskedes hemsida www.friluftsframjandet.se/enskede beskrivs aktiviteterna. Anmälan till 

barnverksamhetens grupper sker på hemsidan. Långfärdsaktiviteterna läggs ut på skridsko.net. Vi 

finns även på Facebook. 

Samarbete med andra organisationer 

Vi planerar att fortsätta vårt samarbete med andra likasinnade organisationer. 
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Styrelsen 
Preliminära datum för sammanträden för styrelsens ledamöter och grenledarna: 

Datum Veckodag Mötesform Mötets tema   Fika 

2016 

16 mars onsdag styrelsemöte Konstituering, Främjardagen  Susanne 

9 april lördag Verksamhetskonferens 

27 april onsdag styrelsemöte Ledarutbildningar  Jocke 

21 maj lördag Friluftsfrämjardagen 

26 maj torsdag styrelsemöte Verksamhetsstatistik, Programbladet Eva 

21 juni tisdag styrelsemöte picknic 

25 augusti onsdag programbladsutskick   Jocke 

21 september torsdag styrelsemöte Freeskiers, Barnverksamhet  Rhode 

27 oktober onsdag styrelsemöte Långfärdsskridsko  Lars 

12 november lördag konferens styrelsemöte Programbladet 

  

2017 

12 januari torsdag styrelsemöte Verksamhetsstatistik, VB  Knytis 

26 januari torsdag au Programbladsutskick  Agnetha 

23 februari torsdag styrelsemöte Årsmötet   Susanne 

Årsmötet 2017 hålls under vecka 11 
 


