
Verksamhetsplanering 2016-10-22

Den 22 oktober var det dags för Haninge lokalavdelnings årligt återkommande 
verksamhetsplanering för nästkommande år och alla som är medlemmar i Haninge 
lokalavdelning var då välkomna att påverka innehållet i verksamheten för 2017. 
Verksamhetsplaneringen ägde i år rum på I Ur och Skurförskolan Spetsbergen

Agenda 
Agendan för dagen såg ut enligt följande:

09:00-09:30 Fika

09:30-10:30 Presentation av verksamheterna

10:45-12:00 Gruppdiskussion

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Presentation av resultat

14:00-15:00 Övrigt: Kristihimmelsfärdscykling, Vandringsresa, Årsfesten

Presentation av verksamheterna 
Vandring, kanot, Barn och Ungdom, Mountainbike, PR samt övrigt (cykling på hemmaplan, 
svampvandring och Vikingarännet) presenterade hur verksamheterna varit 2016. 

Nya aktiviteter
Ett nytt koncept som kallades Äventyrliga Vuxna presenterades. Det har varit många efterfrågningar 
om aktiviteter för vuxna, ofta då också vuxna som inte har varit med i Friluftsfrämjandet sedan de var
barn. Äventyrliga vuxna ska därför testas under 2017: en grupp på ca 10 personer ska hålla ihop 
under året och göra aktiviteter ungefär en gång i månaden. Aktiviteterna planeras av ledarna för 
gruppen men kan komma att ledas av andra ledare som kan den aktivitet som ska utföras. 

Gruppdiskussion
Gruppdiskussion genomfördes med deltagarna uppdelade i tre grupper. Grupperna hade att 
ta ställning till följande frågor:

 Vad ska vi göra nästa år?

 Vad saknar du?

 Hur göra Friluftsfrämjandet mer synligt?

 Hur locka mer deltagare?

 Aktivitetsavgifter



 Samarbete mellan verksamheterna

 Årsfesten

Presentation av resultat
Diskussionsfrågorna delades upp i tre delar. 

1. Verksamhet i Haninge lokalavdelning
Vad ska vi göra nästa år?
Vad saknar du?
Antal förslag var här många och en tydlig trend var aktiviteter vid enstaka tillfällen. Nedan 
redovisas alla förslag utan inbördes ordning:

 Förträff inför aktiviteter

 Fjällvandring i Sverige, gärna med dagsvandringar

 Övernattning

 Gökotta

 Karta och Kompass

 Geocaching

 Vinter/fjäll

 Kanot på vardagar

 Friluftsmat, matlagning i skogen

 Ny i skogen

 Utrustning för nya – prova i praktiken

 Vandring längre sträckor än 8 km 14-20 km

 Barnvandringar

 Konstvandring

 Stavgång

 Koppla ihop flera olika aktiviteter

 Träning/motion

 Akvarell i naturen



 Studiecirklar (studiefrämjandet)

 Egna aktiviteter (aktiviteter som man utför själv i eget tempo, ex tipsrunda på 
hemsidan)

 Teman (ex spökting, aktiviteter kopplade till kalender, skolvandring)

 Långfärdsskridskor

 Simskola

 Hjälp med transport om inte kan åka kollektivt

 IT-kväll

 Knytte

 Naturparkour

 Klättring

 Cykelrebus

2. Lokalavdelnings varumärke
Hur göra Friluftsfrämjandet mer synligt?
Hur locka mer deltagare?
Även här var det många förslag:

 ”Glömma” aktivitetstidningar hos tandläkare, kulturhuset mm. 

 Reflexväst

 Flagga på ledare

 Bra ledarkläder så att vi syns och som fungerar i aktiviteten

 Mer åldersanpassade aktiviteter

 Timelapse över alla aktiviteter

 Youtube

 Bildekaler, klistermärke, tygmärken

 Rutin aktiviteter för rapporteringen

 Rapporteringen

 Få tidningar att skriva om oss, alternativt skriva egna reportage som publiceras



 Hemsida

 Facebook

 Infoträffar med mer aktiviteter

 Teman

 Locka med ex Pokemon 

 Ledarrekrytering proaktivt

 Uppstart och avslutning, ex grillkvällen med kajak

 Arrangera resor

3. Lokalavdelnings utveckling
Aktivitetsavgifter
Samarbete mellan verksamheterna
Aktivitetsavgifterna ansågs kunna höjas i vissa fall 

Barn: 150 kr

Kajak: höjer 20-30 kr

Vandring: diskussion bör ske

Cykel: ?

Samarbetet mellan verksamheterna borde utökas. Vissa verksamheter går också att hålla 
aktiviteter samtidigt och på samma plats för att öka sammanhållningen.

Kristihimmelfärdscykling
En arbetsgrupp tillsattes för att planera 2017-års kristihimmelsfärdscykling

Vandringsresa
Inget konkret bestämdes

Årsfesten
Deltagarna ville att årsfesten ska vända sig till alla medlemmar, alltså även barn, och att den 
gärna får vara på hemmaplan. Förslag som kom in var ex:

 Medlemsdag, t ex på Styvnäset, Vikingabyn



 Familjeaktiviteter på en plats där alla olika verksamheter deltar

 Familjedag där ”clownen Manne” uppträder, alltså att uppträdande köps in utifrån.

Verksamhetsplaneringen avslutades med fika och mingel. Många deltagare ansåg att platsen 
var väl vald och att verksamhetsplaneringar även i framtiden kan komma att förläggas där. 
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