
 

 

Nyhetsbrev nr 6, november 2017

Höstterminen går mot sitt slut och vintergrenarna ligger i startgroparna. För vår 

lokalavdelning har det varit en hektisk tid med flera stora arrangemang förutom alla våra 

reguljära aktiviteter. Höjdpunkten var 125-årsfirandet den 7 oktober, tack alla ledare som 

ställde upp! Ert engagemang och den entusiasm och idérikedom som visades i planering och 

genomförande är vi mycket glada och stolta över! 

 

Julmingel! 

Vi påminner om årets julmingel som är måndagen den 4 december mellan klockan 17 och 19 på Café 

Bellevue på Torekällberget. Kom och mingla med andra ledare, ta en fika med glögg, kaffe och 

tillbehör, hämta din julklapp. Välkommen! 

 

Allt du behöver veta som ledare

Vi påminner ännu en gång om den praktiska information du behöver och ska känna till som ledare, 

och som vi samlat på hemsidan. För att göra det lättare att hitta har vi nu lagt den mera öppet i 

vänstermenyn. Vi arbetar fortgående med denna sida, är det något du saknar? Kontakta Eva!  

 

Rapportera dina aktiviteter 

Så fort terminen eller aktiviteten är avslutad ska ni slutrapportera närvaron på hemsidan. 

Det måste vara gjort före årsskiftet. Om du inte lagt upp aktiviteten innan måste du skapa en 

sådan för att rapportera. (Tips: under punkt 6 Tillval och Ytterligare val för anmälan: ange 

Förtursanmälan och sätt ett datum senare än aktivitetens slutdatum. Då syns den inte på 

hemsidan.)  
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Enkät 

Nytt för i år är att vi ska skicka en enkät till alla deltagare efter avslutad aktivitet/termin. Vi 

använder alla samma mall, läs mera om det här. Om du har några frågor, kontakta Jenny 

eller Eva! 

Observera att denna mall gäller endast 2017, en ny kommer för 2018. 

 

Tack! 

Som avslutning vill vi tacka alla ledare och funktionärer för ett framgångsrikt och 

händelserikt 2017! Vi önskar er sköna helger och ser fram emot 2018! 

 

 

 

Nyhetsbrevet skickas från styrelsen till alla ledare och funktionärer i Friluftsfrämjandet i Södertälje, här samlar vi 

information om vad som händer i föreningen och som vi vill att alla våra ledare ska ta del av. Kontakta oss om du har något 

du vill att vi ska ta upp i dessa brev, eller om du har andra frågor du vill ställa till styrelsen.   

https://d.docs.live.net/1ab90b4ec3285a3c/Dokument/Friluftsfrämjandet/Ledare/Nyhetsbrev/ww.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/sodertalje/internt/#Survey
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