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Här kommer Nyhetsbrev nr 2 till alla ledare och funktionärer i Friluftsfrämjandet i Södertälje! Vi 

hoppas ni tar er tid att läsa det, här samlar vi information 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. 

 

Vi växer  

Södertälje lokalavdelning växer kraftigt just nu 

avseende nya medlemmar. I skrivande stund är 

vi 1.456 medlemmar vilket är mer än 11% 

tillväxt. Glädjande är att hela Frilufts-

främjandet också ökar och i landet är det nu 

över 86.000 medlemmar. Detta beror 

naturligtvis på att alla ledare och funktionärer 

gör ett fantastiskt jobb, det ställer också krav 

på att vi fortsätter ordna bra aktiviteter för våra 

medlemmar och att vi tillsammans hjälps åt att 

rekrytera fler ledare som kan hjälpa till att 

utveckla vår verksamhet ytterligare. 

Hantera aktiviteter på hemsidan  

Att lägga upp våra aktiviteter/äventyr på 

hemsidan är viktigt av flera skäl, t.ex. 

information till våra deltagare, marknadsföring 

av vad vi gör, rapportering av statistik. Några 

saker att tänka på: 

Skapa en aktivitet: 

 Gör aktiviteten så lockande som 

möjligt, ge den också ett namn som 

klart anger vad det är och om det gäller 

en speciell målgrupp.  

 Datum följer tyvärr inte logiskt med när 

du angivit en starttid, se till att du har 

rätt start-, slut- och anmälningsdatum. 

 För en aktivitet som kör flera gånger 

under en termin måste du skapa ett 

aktivitetstillfälle per gång. En aktivitet 

kan inte starta 1 september och sluta 

12 november, detta skulle generera 

flera tusen timmar. 

 Om aktiviteten inte kräver anmälan, 

glöm inte att kryssa i detta under 

punkten 6, Tillval – Ytterligare val kring 

anmälan. 

 Du kan alltid redigera aktiviteten i 

efterhand om något ändras eller du har 

ny information. 

Rapportera statistik: 

 Alla aktiviteter måste slutrapporteras 

när de genomförts, även om det blev 0 

deltagare.  

 Anmälda deltagare prickas av för varje 

tillfälle i deltagarlistan (kan du göra i 

mobilen på plats om du vill). Oanmälda 

deltagare läggs till i Rapportera 

statistik. 
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Manualer: 

Ja, vi vet att många inte gillar att läsa manualer, 

men ibland kan det löna sig! På sidan Skapa ett 

äventyr har du alltid en länk till guider och 

manualer. Om du sitter fast kan du också 

kontakta Eva, per e-post eller telefon 073 989 

59 91. 

Familjedagen i Tveta 

Det är inte försent att anmäla sig som 

funktionär till Familjedagen i Tveta den 18 

september. Alla ledare med familjer är  

välkomna, alla ledare i FF-kläder bjuder vi på 

grillad korv! Programmet är ungefär som 

tidigare år, men Scouterna kommer att ha en 

spännande "aktivitetstombola", och 

Kanotisterna har nya drakbåtar att prova på. 

Fortbildning 

När gick du på kurs senast? Sugen att lära nytt 

eller fräscha upp kunskaperna? På regionens 

hemsida finns ett flertal utbildningar och 

fortbildningar annonserade som du kan ha 

glädje av. Kontakta din grenledare innan du 

anmäler dig men skynda – några kurser ligger 

tidigt i höst. 

Allemansrätten 

Som ledare i Friluftsfrämjandet är det 

naturligtvis mycket viktigt att känna till vad vi 

får och inte får göra i naturen. På region 

Mälardalens hemsida finns ett antal 

grenspecifika broschyrer om Allemansrätten. 

Den finns för barn, LFS, skidåkning, cykling, 

kajak och vandring. Läs och begrunda! Vi 

tryckte upp en upplaga av  ”Allemansrätten och 

Vandring”, som vi delade ut tillsammans med 

julklappen i fjol, det finns fortfarande några ex 

kvar i Grindstugan av den.  

 

Mulledag för alla ledare 

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vår träff 

för ledare och funktionärer söndagen den 16 

oktober kl. 14?  

Målet med aktiviteten är att skapa en 

gemenskap i hela ledarkollektivet oavsett 

vilken gren man själv är aktiv inom. Alla är lika 

välkomna - skridskoledare, vandringsledare, 

skidlärare, funktionärer i backstugan & liften, 

kajakledare, styrelsemedlemmar, fjälledare, 

kanslijouren, MTB ledare, barnledare med 

flera.  

Anmäl dig nu på hemsidan! 

Längst ner på hemsidan hittar du det vi lagt in under Aktuellt. Här är de senaste inläggen vad som 

händer i Södertälje LA. Har du något du vill vi ska skriva om? Kontakta oss!
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