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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Friluftsfrämjandet vision är ”Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest 

eftertraktade ledare”. Ett annat talesätt som belyser hur viktiga ledarna är ”Det enda som slår 

äventyret är att leda det”.  

Att möta detta ställer krav på ledarutbildningarna som Friluftsfrämjandet erbjuder. Under året som 

gått har regionen arbetat med dessa frågor och kommer så även att göra i framtiden. Detta är ett 

av de två viktigaste uppdragen som regionerna har, att utbilda ledare. 

Det andra är att stötta regionens lokalavdelningar. Under året har några lokalavdelningar slagits 

ihop och andra har börjat diskutera sammanslagning. Här kan regionen stötta, hjälpa till och vara 

ett bollplank. Men viktigast för hela Friluftsfrämjandet är att vi har en bra verksamhet där 

friluftsintresserade personer möts och gör saker tillsammans samt har roligt i naturen, året runt. 

Erik Lennerstedt 

Ordförande i Region Väst 
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SUMMERING 2016 

För våra huvudmål har Region väst under 2016 uppnått följande jämfört med uppsatta mål 

eller gentemot 2015: 

 Vi har ökat antalet medlemmar med 5,86% till 18 357 medlemmar. En högre ökning mot 

uppsatt mål på 5%. 

 Vi har utbildat 160 ledare under året. Det är en minskning med 20% bland annat på grund 

av minskat antal anmälningar som inneburit en del inställda utbildningar. 

 Vi har genomfört övrig verksamhet där 252 deltagare har deltagit i aktiviteter inom 

regionen för att öka kommunikationen mellan regionen och lokalavdelningar, 

inspirationsdagar, webb-utbildningar med mera. Det är en ökning med 12,5%. 

 Vi redovisar ett positivt resultat jämfört med budget för verksamhetsåret. Resultatet 

bygger på en lägre omsättning för ledarutbildning, ökade bidrag, försäljning av 

värdepapper och att inga lokalavdelningar har ansökt om budgeterat 

verksamhetsutvecklingsbidrag. 
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Resultat av uppsatta mål och aktiviteter enligt verksamhetsplan för 2016 

Stötta lokala engagemang 

Skogsmulle i Förskolan 

Äventyrliga dagen 

Marknadsföring – Profilkläder 

Utveckling av lokalavdelningar 

Westcoast Outdoor i Eriksbergshallen, Göteborg, 19-20 mars Genomfört 

DKM+ (Dalslands Kanotmaraton) 12-13 augusti Genomfört 

Ett till två utbildningstillfällen planeras under hösten 2016 med 

målet att teckna avtal med 15-20 nya förskolor i regionen inför 

2017. 

Två utbildningar 

genomförda. 10 nya avtal. 

Region Väst utmanar regionens lokalavdelningar att genomföra 

en äventyrlig dag med en ungdom i sin lokalavdelning. 

Handledning finns att tillgå och visst ekonomiskt stöd kan utgå 

Ingen lokalavdelning har 

ansökt om stöd under året. 

Styrelsen avser att påbörja en diskussion regionalt och 

tillsammans med lokalavdelningarna, samt även i dialog med 

rikskontoret. 

Styrelsen har haft dialog på 

riks, på träffpunkter, dvs 

möten med lokal-

avdelningarna och via 

ledarforum på facebook. 

Inget formellt är framtaget. 

Fyra Träffpunkter – sammankomster under hösten – arrangeras 

med regional spridning, där regionstyrelsen möter representanter 

för lokalavdelningarna. 

Genomfört 

Karlstad, Göteborg, Skövde, 

Uddevalla. 

Regelbundna nyhetsbrev via e-post till lokalavdelningarna från 

styrelsen om vad som är på gång i regionen. 

Genomfört. 8 nyhetsbrev. 
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Ledarutbildningar 

 

Utbildningsteam 

 

Fortbildning 

Kursledarutbildning 

 Under 2016 planeras utbildning av ca 300 ledare. Vi har utbildat 160 

ledarkompetenser under 

året. Flera kurser har ställts 

in pga för få anmälda. 

Ledarkurser annonseras på regionens webbplats och i en 

gemensam kursfolder. 

Genomfört 

All kursverksamhet skall bära sina egna kostnader och målet är 

att kurserna skall vara så billiga som möjligt utan att tumma på 

kvalitet och säkerhet. 

Genomfört i samverkan med 

utbildningsteam. 

Utvärdering och uppföljning av kurser, liksom även fortbildning 

och inspirationsdagar, sker efter gemensam webbaserad modell. 

Genomfört 

Styrelsen planerar två träffar med utbildningsteamen under 

verksamhetsåret för att diskutera verksamheternas möjligheter 

och utmaningar samt arbetet med budgetprocessen. 

Genomfört 

Inventering av förutsättningarna att starta ett utbildningsteam 

för låglandsvandring. 

Genomfört 

Utbildningar erbjuds 2017 

Fyra inspirationsträffar planeras och styrelsen välkomnar ledare 

och andra aktiva att delta. Inbjudan kommer på webbplatsen. 

Tre genomförda. Ljungskile, 

Göteborg, Karlsborg. 

Regionen har under 2016 avsatt pengar till 6 nya kursledare 

inom olika verksamhetsgrenar. 

Fyra kursledare utbildade. 

Två ledare har validerats till 

kursledare. 
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Friluftsakademin 

Ekonomi 

Styrelsen 

 

Regions väst deltar aktivt i nationellt arbete genom vår 

verksamhetsutvecklare som ingår i projektgruppen. 

Genomfört. 

Verksamhetsledaren har 

deltagit i den nationella 

arbetsgruppen. 

Målet är att öka medlemsantalet med 5% under 2016 Uppnått med en ökning på  

5,86%. 

Styrelsen arbetar aktivt med att söka bidrag till Region Västs 

verksamhet 

Genomfört 

Föregående års omläggning av ekonomihanteringen fullföljs för 

ökad kostnadskontroll och redovisning. 

Genomfört 

Styrelsen sammanträder regelbundet, på plats eller via telefon, 

och har kontinuerlig uppföljning av verksamheten. 

Genomfört. 10 möten 

genomförda under 2016. 

Styrelseprotokollen publiceras på vår hemsida kort efter 

styrelsemötena. 

Genomfört 

Styrelsen deltar i löpande nationell verksamhet i första hand via 

regionordförandemöten (RO) med mera samt genom vår 

verksamhetsledares medverkan i arbetsgrupper. 

Genomfört 
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KOMMENTARER TILL ÅRETS VERKSAMHET 

Verksamhetsutveckling – regional verksamhet 

Regionen har under det senaste medlemsåret ökat medlemsantalet med drygt 1000 medlemmar, 

vilket innebär att vi har överträffat det uppsatta målet med 5% medlemsökning genom 

lokalavdelningarna till drygt 18 300 medlemmar. Vi har genom samverkansträffar, träffpunkter och 

andra sammankomster under året träffat många av regionens lokalavdelningar för att prata 

verksamhetsutveckling och lokala utmaningar. På dessa träffar har verksamhetsledaren och delar 

av styrelsen deltagit för att skapa samverkan och minska avståndet mellan lokalavdelning och 

regionstyrelse. 
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Projekt 2016 

Skogsmulle i Förskolan 

Regionen har startat upp projektet Skogsmulle i Förskolan som riktar sig till förskolor som tecknar 

avtal med FF Riksorganisation och därigenom får erbjudande om utbildning till förskolans 

pedagoger. Ett stort arbete med införsäljning till förskolor startades upp under våren och 

resulterat i flera nya avtal med förskolor runt om i regionen. Utbildningar för pedagoger har 

genomförts i oktober och november på Härsjönäs lägergård och totalt har vi utbildat 22 

pedagoger under året. 

Målsättningen för 2016 var 15 nya avtal och utfallet blev 10 avtal. Vi har under hösten 2016 haft 

svårt att följa uppdateringen av nya avtal då registreringen har släpat efter på riksorganisationen. 

Inför 2017 har vi nya rutiner vilket gör att vi kommer kunna följa upp bättre. 

Tillsammans med region Syd och Mälardalen har vi deltagit på Lärarförbundets mässa SETT Syd i 

Malmö i november för att marknadsföra konceptet och våra utbildningar inför 2017. Vi hade en 

fin monter som stack ut med bästa besöksstatistiken och många säljsamtal under två dagar. Ett 

gott samarbete mellan regioner för ett gemensamt utbildningskoncept. 
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Äventyrliga dagen 

Regionen budgeterade ekonomiskt stöd till de lokalavdelningar som hade intresse att arbeta 

vidare med projektet Äventyrliga dagen i sin närmiljö. Några lokalavdelningar tyckte det lät 

spännande men kände att det inte riktigt hade resurserna i tid och ideella krafter att ta sig an 

utmaningen 2016. Inget stöd till LA har således utbetalats under 2016. 

Skogshjältarna 

I april/maj fick regionen en förfrågan från en ideell ledare i Hisingens lokalavdelning som gärna 

ville försöka göra något för förskolebarnen på Ryaskolan i Biskopsgården inom ramen för 

projektet Skogshjältarna – På äventyr runt hörnet. 

Projektet syftar till att barn i socioekonomiskt utsatta områden ska få möjlighet upptäcka naturen 

och lära med hela kroppen. På så sätt skapas förutsättningar för att stärka barns hälsa och ge dem 

möjlighet att känna sig tryggare i naturen. 

Genom att utbilda pedagoger i förskoleklass och årskurs 1 i friluftsliv så de kan med enkla 

metoder skapa möjligheter till lärande i sin dagliga verksamhet. Samtidigt som pedagogerna 

utbildas är barnen med ideella barnledare från Friluftsfrämjandet ute i naturen för att upptäcka 

och lära mer. Det ingår även familjeträffar där alla barn får visa sina föräldrar vad det lärt sig om 

naturen vilket bygger broar mellan hem, skola och natur. Projektet finansieras helt utav FF 

Riksorganisation och projektledare är Elin Finndin, Hisingens lokalavdelning med stöttning av 

verksamhetsledaren. Projektet löper fram till och med maj 2017. Det här projektet har fått 

uppmärksamhet i media på olika sätt. 

Marknadsföring 

Regionen har i samverkan med några lokalavdelningar stöttat genomföranden av två publika 

event under året. 

Westcoast Outdoor 

Tillsammans med Melker Kayaks deltog Friluftsfrämjandet på Westcoast Outdoor, Eriksbergshallen 

i Göteborg 19 – 20 mars. Här hade vi fokus kring Friluftsfrämjandets kajak och MTB verksamhet. 

På plats fanns även flera föreläsare och däribland var vår egen ambassadör Sören Kjellkvist som 

berättade om spännande äventyr. 
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Dalslands Kanot Maraton, DKM+ 

Friluftsfrämjandet fanns på plats i Bengtsfors 12 – 13 augusti vid årets upplaga av Dalslands Kanot 

Maraton. Det är en fantastisk mötesplats för alla paddlingsintresserade från när och fjärran. Staffan 

Strive, FF Ljungskile, var ansvarig för femte året i rad i samverkan med regionen och flera ideella 

ledare. SM i Kamraträddning var ett givet inslag i programmet samt prova-på paddling. Nytt för i 

år var även att vi hade arrangerat besök från Sjöräddningen som hade uppvisning av sitt arbete 

på sjön vilket var mycket uppskattat. 

Utveckling av regionens lokalavdelningar 

Fortbildningsdagar 

Under 2016 erbjöds tre av planerade fyra fortbildningsdagar i Ljungskile, Göteborg och Karlsborg. 

Alla dagar innehåll en gemensam aktivitet med fokus på ledarskap. Därefter erbjöds workshops 

med olika innehåll. Totalt 85 medlemmar deltog. 

Träffpunkter 

Verksamhetsledaren och representanter från regionstyrelsen har under hösten bjudit in 

lokalavdelningar till så kallade Träffpunkter för att berätta om vad som är på gång i regionen och 

lyssna till önskemål och behov som finns i organisationen. Totalt var 27 av regionens 

lokalavdelningar representerade vid träffarna i Skövde, Uddevalla, Karlstad och Göteborg. 

Nyhetsbrev 

Under året har regionen skickat ut 6 Nyhetsbrev till alla lokalavdelningar via Apsis, vårt nya 

verktyg för utskick. 

Administration 

Ekonomi 

Kassören har under året skött in- och utbetalningar, fakturerat, bokfört fortlöpande, sammanställt 

rapporter till styrelsemöten och ansvarat för att bokslutet blivit klart i tid. Hela styrelsen och 

revisor har närhelst de önskat haft möjlighet logga in i bokföringen och hämta information. 
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Värdepapper 

Enligt styrdokument har en placeringskommitté utsetts inom styrelsen. Den har ansvarat för att ta 

fram förslag och efter styrelsebeslut utföra köp och försäljning.  

Alla fonder hos SEB samt 75% av vårt aktieinnehav har sålts under 2016. 

Vinsten (203 375kr) samt 10% av aktiernas ursprungliga värde (109 895 kr) har inte återinvesterat. 

Bidrag 

Regionen har sökt och fått landstingsbidragen från Västra Götalandsregionen, Halland och 

Värmland samt från Totalalliansen. I samverkan med Studiefrämjandet har regionen fått bidrag för 

fortbildningsdagar och regionstämma. Därutöver har Studiefrämjandet bidragit med lokaler, 

förtäring och material vid olika träffar runt om i regionen. 

 

Revision 

För revision ansvarar förtroendevald revisor och godkänd revisor. 

Kansli/post 

Anställd har huvudansvar för posthanteringen. Posten eftersänds från Sjölyckan till den 

kontorslokal i centrala Göteborg där regionen hyr en kontorslokal hos Friskis & Svettis. 

Rapportering av verksamhet 

Regionen har under året vid olika träffar och fortbildningsdagar informerat lokalavdelningarna om 

vikten av att rapportera sin verksamhet till Studiefrämjandet, kommuner och vår egen 

aktivitetsguide I syfte att kunna få bidrag till sin verksamhet generellt. 
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Friluftsakademin 

I Friluftsakademin samlar vi alla ledarutbildningar och fortbildningar för nya och befintliga ledare. 

På uppdrag från regionsordförande hösten 2015 har riksorganisationen tillsammans med anställda 

och ideella krafter på regionerna arbetat vidare med att ta fram en prioriteringslista på vad som 

behöver utvecklas på kort och lång sikt. Med denna prioriteringslista som utgångspunkt har riks 

och alla regioner tillsammans beslutat att finansiera en projektledare under ett år för att 

genomföra de viktigaste aktiviteterna så att Friluftsakademien får en god start. 

Studiefrämjandet har under året administrerat regionens utbildningsverksamhet. 

Verksamhetsledaren har haft löpande kontakt med ansvariga i respektive utbildningsteam. 
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Utbildningsverksamhet 

För att få gå ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet krävs det att deltagaren är medlem och 

godkänd av sin lokalavdelning för att få delta på utbildning. 

Barn 

Utbildningsteamet har genomfört totalt sju utbildningstillfällen av planerade tio under 2016. 

Nytt för året är ledarutbildningar på tre dagar vid ett tillfälle, fredag kväll till söndag eftermiddag. 

Detta gäller för både Skogsknopp/Skogsknytte/Skogsmulle/Familjemulle och 

Strövare/Lufsare/Äventyrliga familjen. 

Under året har påbyggnadsutbildning för barnledare erbjudits i form av Byta gren. Det innebär att 

ledare kan utöka sina kunskaper med för att få ledarbehörighet inom hela barnverksamheten. 

Totalt har 83 barnledare utbildats. 

Långfärdsskridskor 

Utbildningsteam långfärdsskridskor har genomfört en ledarutbildning nivå 1 utav en av planerad. 

Totalt har 13 långfärdsskridskoledare utbildats. 

Mountainbike 

Utbildningsteam MTB har genomfört ledarutbildningar vid ett tillfälle utav två planerade. De två 

Introkurserna ställdes in på grund av få eller inga anmälningar. 

Totalt har 8 mountainbikeledare utbildats. 

Därutöver deltog några ledare från teamet tillsammans med Riksorganisationen vid MTB-

utbildningen på Ledarveckan, vecka 27, I Idre. 

Kajak 

Utbildningsteam kajak har under året erbjudit en ledarutbildning på nivå 1 och nivå 2 uppdelat på 

två tillfällen enligt planerad verksamhet. Totalt har 11 medlemmar utbildats.  
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Skidor Alpint 

Region Väst tog över ansvaret för utbildningsteam alpint 2016 från Bengtsfors lokalavdelning. Det 

innebär att teamets aktiviteter nu räknas in i regionens verksamhet. 

  

Utbildningsteam alpint har genomfört ett flertal utbildningar både Intro-kurs, utbildning 1 och 

utbildning 2. Totalt har 27 skidledare utbildats. 

Utöver utbildningsverksamheten har teamet erbjudit olika inspirerande skidevenemang som har 

engagerat 153 deltagare under året.  

Kanadensare 

Utbildningsteamet har genomfört två fortbildningstillfällen utav två planerade. 

Totalt har 18 kanadensarledare utbildats. 

Övrig verksamhet 

Webb 

Regionen har genomfört utbildning för webbredaktörer vid ett tillfälle. Totalt tre deltagare. 

Inspiration 

Föreläsningen Nedkylning – Livräddning med Andreas Claesson har genomförts vid två mycket 

uppskattade tillfällen där ledare fick ta del av kunskaper och forskning kring hur vi bäst hanterar 

kyla och räddar liv vid aktiviteter på havet. 

Ungdomsstämma 

21 – 23 oktober genomfördes Ungdomsstämman på Kärsögården på Kärsön i västra Stockholm. 

Ett gott gäng ungdomar med bra representation från alla regioner och olika verksamheter 

samlades för att umgås, prata framtid och genomföra stämman. Som helhet får Ungdomsstämman 

ett gott betyg av deltagarna. Region Väst deltog med 7 ombud. 
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Ledarutbildningar Datum Plats Antal pers 

2016 

Antal pers 

2015 

Barn     

Knopp – Mulle 160318-0320 Lerum, Härsjönäs 18  

Strövare – Frilufsare 160415-0417 Lerum, Härsjönäs 10  

Knopp – Mulle 160916-0918 Lerum, Härsjönäs 16  

Strövare – Frilufsare 160923-0925 Skövde, Åsbotorp 19  

Knopp – Mulle 161007-1009 Arvika, Vassvikastugan 12  

Knopp-Mulle/Byta gren* 160521-0522 Lerum, Härsjönäs 2  

Byta gren* 160827-0828 Lerum, Härsjönäs 6  

  Summa 83 125 

Långfärdsskridskor     

Utbildning nivå 1 160219-0221 Sjövik 13  

  Summa 13 12 

Mountainbike     

Utbildning 1 160409-0410 Stenungsund 8  

  Summa 8 12 

Kajak     

Utbildning Steg 1 160612-0904 Ljungskile 6  

Utbildning Steg 2 160604-0911 Hamburgsund 5  

  Summa 11 18 

Skidor alpint     

Utbildning 1 160123-0130 St Anton, Österrike 11  

Intro skidor 161202-1204 Hemsedal, Norge 16  

  Summa 27 26 

Kanadensare      

Utbildning* 160521 Lerum, Härsjönäs 7  

Utbildning* 160827 Lerum, Härsjönäs 11  

* Påbyggnadsutbildning  Summa 18 8 

  Totalt ledarkompetenser 160 201 
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Övrig verksamhet Datum Plats Antal pers 

2016 

Antal pers 

2015 

Webb redigering/aktivitet 160418 Göteborg 3  

Fortbildningsdag 160514 Ljungskile 27  

Fortbildningsdag 1606129 Göteborg 25  

Fortbildningsdag 161001 Karlsborg 25  

Träffpunkt 161003 Skövde 13  

Träffpunkt 161004 Uddevalla 10  

Träffpunkt 161010 Karlstad 17  

Träffpunkt 161011 Göteborg 19  

Utbildningsteam träff 160322 Göteborg 14  

Utbildningsteam träff 160921 Göteborg 13  

Föreläsning Nedkylning 160211 Göteborg 24  

Föreläsning Nedkylning 160315 Uddevalla 40  

Skogsmulle i Förskolan 161012/1028 Härsjönäs 17  

Skogsmulle i Förskolan 161110/1128 Härsjönäs 5  

  Summa övrig 

verksamhet 

252 224 
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Alpin verksamhet Datum Plats Antal pers 

2016 

Antal pers 

2015 

Skidlärartrimning 160114-0117 Hemsedal, Norge 9  

Snösäker 160114-0117 Hemsedal, Norge 21  

Euroski 160123-0130 St Anton, Österrike 22  

Puckel & Offpist 160407-0410 Hemsedal, Norge 17  

TjejCamp 160404-0410 Hemsedal, Norge 11  

Lavin 1 160414-0417 Hemsedal, Norge 8  

Vårskidåkning 160414-0417 Hemsedal, Norge 9  

ToppenTurer 160421-0424 Hemsedal, Norge 16  

SnöPremiär 161202-04 Hemsedal, Norge 14  

Skidtestarhelg 161202-04 Hemsedal, Norge 6  

UngdomsCamp 161202-04 Hemsedal, Norge 7  

SkiExklusiv 161202-04 Hemsedal, Norge 13  

  Summa alpin 

verksamhet 

153  

  Totalt övrig verksamhet 405  
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Friluftsfrämjandet ombud/representanter  

Stiftelsen Friluftsfrämjandets Friluftsanläggning Stora Kornö 

Sten Höglund, Ljungskile och Åse Andrén Gustafsson, Lysekil, är regionens representanter. 

Sedan mer än femtio år bedriver Friluftsfrämjandet verksamhet ute på Stora Kornö, en ö utanför 

Lysekil i yttersta havsbandet. Det är läger för barn, ungdom och vuxna med segling/friluftsliv. För 

några år sedan bildades en egen lokalavdelning som nu ansvarar för dessa läger. Ansvaret för 

lägergården, som varit öns skola, nu omgjord till en modern lägergård, har Kornöstiftelsen, vars 

juridiska namn är Stiftelsen Friluftsfrämjandets Friluftsanläggning Stora Kornö. Stiftelsen och 

lokalavdelning arbetar hand i hand och i största samförstånd. 

Det är ett stort arbete med allt underhåll, skötsel och förbättringar av fastigheten. Vi står inför 

stora investeringar och då främst avlopps- och vattenfrågan tillsammans med Lilla Kornö. Huset 

har markdränerats då översvämningar med åtföljande fukt i källaren varit ett återkommande 

problem. Hängrännor och stuprör har bytts och på tur står översyn av taket. Mycket av 

underhållet har utförts av ideella och frivilliga krafter. 

Viltförvaltningsdelegationen Värmland 

Lennart Boqvist, Karlstad, är suppleant för regionen i representation för Friluftsintresse i Värmland. 

Ordinarie ledamot är representant från Värmlands Orienteringsförbund. Mandatperiod 2015-2018. 

Ordinarie ledamot har representerat vid möten, tre under året och inte lämnat vidare information 

till suppleant. 

Viltförvaltningsdelegationen Västra Götaland 

Anna Eriksson, Mark, är regionens representant för Friluftsintresse inom Västra Götaland. 

Under 2016 har Viltförvaltningsdelegationen bland annat arbetat med riktlinjerna för hur 

viltskademedlen ska användas i länet, beslutat om förvaltningsplan för vildsvin och en arbetsgrupp 

har påbörjat arbetet med att ta fram regionala riktlinjer för bidrag och ersättning vid skada på 

gröda orsakad av fåglar som inte får jagas. 
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Delegationen har även informerats om länets sälförvaltning och då även konstaterat att det är 

önskvärt med en förvaltningsplan för länets sälpopulation som orsakar stora problem för det 

kustnära fisket och naturvårdsverket har informerat om den nya strategin för svensk viltförvaltning. 

För den som är intresserad, finns det mer att läsa om länets viltförvaltning på länsstyrelsens 

hemsida. 

Friluftsfrämjandet Nationella Friluftsmiljörådet 

Göran Klang, Ljungskile, och Elisabeth Falemo, Kristinehamn, är regionens representanter. 

Nationella Friluftsmiljörådet bildades 2016 som ett rådgivande organ till riksstyrelsen och arbetar 

på uppdrag av Riksstyrelsen och Rikskontoret. Rådet består av sju ledamöter med Göran 

Andersson, Riksorganisationen som sammankallande. Från Region Väst deltar Göran Klang, FF 

Ljungskile, och Elisabet Falemo, FF Kristinehamn. Rådet har under året haft fyra möten varav ett 

telefonmöte. Rådet har formulerat följande mål för år 2020: ”En hållbar tillgänglig friluftsmiljö för 

alla där friluftsliv och allemansrätt ger folkhälsa och livsglädje”. Aktiviteter och mätbara mål för 

2017 har också diskuterats. Det som prioriteras under det kommande året är att fortsätta att 

arbeta med allemansrätten internt och att se till att Friluftsfrämjandet uppfattas som en viktig 

aktör och opinionsbildare när det gäller friluftsmiljöfrågor. 

Skogsstyrelsens sektorsråd Syd 

Göran Klang, Ljungskile, är regionens representant. 

Föreningen Härsjönäs Lägergård 

Karin Meyer, Mölnlycke, är styrelsens representant i föreningen 

Föreningen Härsjönäs lägergård bildades hösten 2015. Lägergården ägs av Friluftsfrämjandet 

Region väst, men hyrs ut och drivs av den nya föreningen. Styrelsen består av representanter från 

sju lokalavdelningar och en representant från regionstyrelsen. Föreningens ordförande är Lennart 

Hasselgren från Mölndals LA. Det ideella arbetet har blommat upp och medlemmarna känner sig 

inspirerade av att ha möjligheten att rusta upp gården. Året som gått har fokuserat på att fixa de 

akuta bristerna och lära sig hur anläggningen fungerar. En hemsida har skapats med bland annat 

en kalender där lägergårdens bokningar syns. Två arbetsdagar har genomförts. Bänkar och 

madrasser är på plats, vilka finansierats med bidrag från Göteborgs barnhus. Tydligare 

bokningsregler har tagits fram. Uthyrningen på lägergården har varit god. Hyresgästerna har varit 
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främst lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet och utbildningsteam Barn, men även privat och 

kommunal hyresgäst har förekommit. Sommarläger för barn och ungdomar med syfte att 

öka integration var mycket uppskattat. 

 

 
 

MEDLEMMAR 

Regionens lokalavdelningar 

Alingsås, Angered, Arvika-Sunne, Askim, Bengtsfors, Borås, Centrala Göteborg, Dals Ed, Ekshärad, 

Falköping, Filipstad, Gullspång, Hagfors, Hammarö, Herrljunga, Hisingen, Hjo, 

Högsbo/Majorna/Frölunda, Karlsborg, Karlstad, Kil, Kinnekulle, Kortedala, Kristinehamn, Kungälv, 

Kusten, Landvetter, Lerum, Lidköping, Lindome-Kållered, Ljungskile, Lysekil, Lödösebygden, 

Löftadalen, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Mölnlycke, Onsala, Orust, Partille, Rävlanda-

Hindås, Skara, Skövde, Stenungsund, Stora Kornö, Strömstad, Åmål-Säffle, Södra Kind, Sörbygden, 

Tanumshede, Tjörn, Torslanda, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Varberg, Viske, 

Vänersborg, Årjäng, Öckerö. Totalt 63 lokalavdelningar.  
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Av dessa 63 lokalavdelningar tillhör 50 lokalavdelningar Västra Götalandsregionen. Två av dessa 

uppfyller inte kravet från Västra Götalandsregionen om minst 15 medlemmar, Södra Kind och Dals 

Ed. Följande tillhör Region Halland: Löftadalen, Onsala, Varberg, Viske. 

Följande tillhör Region Värmland: Arvika-Sunne, Ekshärad, Filipstad, Hagfors, Hammarö, Karlstad, 

Kil, Kristinehamn, Årjäng. 

I februari påbörjades dialogen tillsammans med verksamhetsledaren om sammanslagning av Åmål 

och Säffle lokalavdelning. Under våren har processen fortlöpt och i juni var allt klart. Nytt namn på 

lokalavdelningen är Friluftsfrämjandet Åmål-Säffle. 

I mars genomfördes sammanslagningen av Biskopsgården och Hisingens lokalavdelning. Numera 

heter lokalavdelningen Friluftsfrämjandet Hisingen. 

I november påbörjade även lokalavdelningarna Varberg och Viske en dialog om eventuellt 

samgående under 2017 under ledning av verksamhetsledaren, allt för att behålla ideella krafter 

och få möjlighet att fortsätta utveckla verksamheterna framöver. 
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Antal medlemmar 

År Region    Totalt 

 Halland Värmland V Götaland 

Totalt 

 

varav 7-25 år 

 

2011 1202 2286 13328 3665 16816 

2012 1160 2274 12766 3419 16200 

2013 1284 2357 12852 3738 16493 

2014 1153 2262 13006 3276 16421 

2015 1145 2191 13991 3593 17327 

2016 1107 

 

2068 15182 3576 18357 
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Organisation 

Styrelsen  Regionstämma 2016-04-10 

Ordförande  Erik Lennerstedt 

Vice ordförande Hans Rengman 

Kassör  Eva Lundell 

Sekreterare  Anders Hedman 

Ledamöter  Thomas Marmefelt – t.o.m. 2016-12-04 

  Karin Meyer 

  Malin Olin 

  Sandra Olofsson – ungdomsrepresentant 

  Felix Röbel Thorsson – suppleant ungdomsrepresentant 

Revisorer 

Förtroendevald Annika Frohm 

Suppleant  Mats Rydgård 

Godkänd  Claes Svensson, KPMG 

Suppleant  Maria Fogelström, KPMG 

Valberedning 

Sammankallande Staffan Strive 

  Thomas Frohm 

  Märtha Björn 

Sammanträden 

Regionstyrelsen har under 2016 haft 10 möten varav ett konstituerande. Av dessa möten har tre 

varit telefonmöte. 

Styrelsen - ledamöter 

Under verksamhetsåret har Thomas Marmefelt på egen begäran valt att lämna styrelsen. 

Anställda 

Anna Haglund – Verksamhetsledare
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