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VERKSAMHETSPLAN – SNÖ 

Grundläggande 

Snösektionen (härefter benämnd sektionen) inom Friluftsfrämjandet Jönköping lokalavdelning syftar till 

att bidra till uppfyllande av Friluftsfrämjandets ändamål: att främja en aktiv fritid genom skidåkning och 

annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje. (stadgar 2015) 

Sektionen har till uppgift att tillsammans med Jönköpings Slalomklubb (JSLK) driva och utveckla 

Järabacken i Jönköping kommun. Verksamheten fördelas över två primära delar: lift och drift, och 

skidskola. 

LIFT OCH DRIFT 

Järabacken är beroende av drivande ideella funktionärer. Lift och drift är grunden för Järabackens 

verksamhet. Inriktningen av verksamheten är tillväxt av engagerade, kunskapsutveckling och ekonomisk 

hållbarhet. Nya engagerade ges möjlighet att på ett enkelt sätt komma in i verksamheten, lära sig de 

grundläggande förutsättningarna och efter hand växa i sin roll. Engagemang i lift och drift berättigar till 

säsongskort i Järabacken. 

SKIDSKOLA 

Skidskoleverksamheten genomförs årligen i Järabacken med hänsyn till 

de förutsättningar som råder. Verksamheten inriktar sig på ett kvalitativt 

arbete framför ett kvantitativt. Kvantitet ska stå tillbaka för kvalitén i 

verksamheten i enlighet med mottot ”Hellre få bra, än många dåligt.” 

Skidskolans verksamhet har utöver syftet att bidra till uppfyllnad av 

Friluftsfrämjandets ändamål till uppgift att förse lokalavdelningen med 

medel för ledarutveckling. Därtill bidrar skidskolan med marknadsföring 

av backen och tillförsel av nya åkare. 

Budget 

Skidskolans intäkter fördelas på poster: driftskostnader, ledarutveckling, och lokalavdelning. 

Driftkostnader innefattar ny materiell, förbrukningsmateriel, administrativa kostnader och 

marknadsföring.  Ledarutveckling innefattar subventioner av utbildningar för ledare och hjälpledare i 

deras utveckling i sin roll som ledare. Lokalavdelning är medel som skidskolan tillför lokalavdelningen för 

att nyttja så som styrelsen beslutar. För detaljerad budget se bifogat budgetunderlag. 
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Ledarutveckling 

För att kunna genomföra en kvalitativ skidskoleverksamhet krävs att Friluftsfrämjandets vision 2020 

eftersträvas: ”Världens bästa friluftsupplevelser, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare.” Duktiga och  

efterfrågade ledare är en förutsättning för kvalitativ verksamhet. Sektionen ska inom sitt andra ben – 

ledarutveckling – arbeta för ledares fortbildning och utveckling. Ledare ska genom sitt engagemang i 

skidskolan utvecklas i egen takt. Engagemang ska baseras på ett ideellt intresse där fokus ligger på kvalité. 

Subventioner för arbete i skidskolan kan användas för antingen deltagande på regionens clinic eller 

genomföra ledarutbildningar steg ett till tre på skidor eller steg ett till två på snowboard. 

VERKSAMHET 

Sektionen ska fortsätta att erbjuda kvalitativ skid- och snowboardskola för barn, ungdomar och vuxna i 

Järabacken. Samtidigt fortsätter sektionen att arbeta med utbildning och fortbildning av ledare. För att 

genomföra verksamheten med det har sektionen följande fokusområden. 

 Rekrytera nya ledare och funktionärer vilka har ambitioner att leverera driva en ekonomisk 

hållbar skidanläggning med en kvalitativ skid- och snowboardskola 

 Behålla och vidareutbilda ledare och funktionärer som ska kunna växa i sin roll inom 

Friluftsfrämjandet 

 Öka antalet deltagare i skid- och snowboardskolan 

 Höja kvalitén på ledare för att i tur höja kvalitén på skid- och snowboardskolan 

 Nöjda kunder vilka väljer att komma tillbaka till Järabacken och Friluftsfrämjandets skid- och 

snowboardskola, samt våra övriga utbud på aktiviteter 

LEDARKATEGORIER 

Sektionen har i sin verksamhet ett antal roller i enlighet med Styrdokument ledarutbildning (2014): 

 Grenledare – en ledare som i lokalavdelningen har ett utökat uppdrag, 

 Ledare – leder gruppverksamhet lokalt, 

 Hjälpledare – samarbetar med en godkänd ledare och är inte själv ansvarig för en aktivitet, 

 Funktionär – har verksamhetsrelaterade uppgifter som möjliggör aktiviteter och arrangemang 

utan att ha ett ledaransvar, 

 Mentor – har en gedigen bakgrund i organisationen som ledare eller förtroendevald, som är aktiv 

eller har valt att träda tillbaka i sin roll men finns kvar i organisationen som stöd och hjälp till nya 

ledare. 

Roller 
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 Grenledare: Tomas Sandström (skidskola och ledarutveckling) 

 Funktionärer med särskilt ansvar: Malin Pallman, Jörgen Persson, Pontus Sandin, Anders Mitsner. 

 Mentor: Ann-Christin von Rennenkampff 

 
 
 
PLANERADE AKTIVITETER  

 Skidskola – februari 

Under vecka 5 och 6 arrangera skidskola för barn och vuxna i Järabacken. 

 Internationella studenter – februari 

Vid två kvällar arrangera möjlighet för internationella studenter att pröva på skidor eller 

snowboard. 

 Inventering av ledare och funktionärer – april 

Efter avslutad verksamhet genomföra en inventering där samtliga ledare och funktionärer 

kopplade till verksamheten bland annat formulerar och utrycker sin personliga målsättning och 

ambition. I samband med inventeringen sker rekrytering till sektionen. 

o Målet är att rekrytera en person till sektionen. 

 Avslutning och planeringsdag – april eller maj 

Nuvarande, och nya medlemmar i sektionen genomför en planeringsdag. Under dagen diskuteras 

den genomförd och kommande verksamhet i syfte att vidare arbeta för en kvalitativ skidskola och 

ekonomisk hållbar backe. 

o Målet är att identifiera lärdomar och förbättringsåtgärder inför kommande vinter. 

 Rekryteringsträffar – augusti och oktober 

Arrangera rekryteringsträffar för nya ledare och funktionärer samt marknadsföra 

lokalavdelningens snö-verksamhet och de utbildningar Friluftsfrämjandet erbjuder. 

o Målet är att generera 8 nya ledare och 10 funktionärer. 

 Ledar- och funktionärsträff – oktober  

I oktober planeras en träff till där alla ledare och funktionärer bjuds in för att informera om 

kommande säsong. 

o Målet är att skriva schema inför bokning till nästa års skidskola. 

 Introduktionsutbildning/clinic – december 

Nya hjälpledare deltar i introduktionsutbildning arrangerad av region öst, befintliga ledare och 

hjälpledare erbjuds möjlighet att delta. Syftet är att utbilda nya ledare samt att komma igång med 

skidåkningen och jobba med sammanhållningen mellan oss ledare i Friluftsfrämjandet region Öst. 

 Övrigt 

Vid behov införskaffa nytt skidskolematerial för utbildning i Järabacken och vidareutbildning i 

lokalavdelningen. 
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