Allmänna tankar om Vandring inom Täby-Vallentuna-Vaxholm / MH 2021-04-06
Vandring är den enklaste formen av friluftsliv – grunden för FF egentligen?
Vandra kan alla göra, vad är då anledningen att göra det i grupp i FF och inte oorganiserat, antingen
som ledare eller som deltagare:








Söka sällskap
Våga (oro ensam i skog tex.)
Komma till nya ställen
Friluftsgrejen, att komma ut i naturen
Friskvårdsgrejen, att motionera
Tävlingsgrejen, att visa att man är duktig
Projektgrejen, att organisera något ihop med en kompis.

Några saker kan brytas upp och göras mer intressanta kanske, tex





Äventursaspekt, tex. stiglös vandring, karta och kompass mm
Naturaspekten, titta på fåglar, förstå vattenflöde, förstå skog
Kulturaspekten, att någon föreläser om saker
Historieaspekt, att någon kan berätta.

Det enklaste och primära, det är väl själva vandrandet och i olika mån. Om man känner att det inte blir
tillräckligt intressant för en själv, eller för deltagare att anmäla sig till just min tur, då kan det ju
toppas med de olika aspekterna. Men dessa är ju inget primärt krav alls, från deltagare, styrelse eller
någon annan, utan snarare kanske något som ger lite självförtroende i ledarrollen.
Viktigt är att alla ledare gör det de vill göra, och inte det någon annan vill att de ska göra.
Viktigt för FF-TVV att alla ledare lär känna varann så att man vill fråga varann om att skapa saker
tillsammans.
Verksamheten är ideell, dvs man ska själv göra saker man vill, sen viktigt att styrelse/ledare ger
återkoppling, stöd och uppmuntran på olika sätt.
Generellt inom FF så finns massor med medlemmar och färre ledare, särskilt nu i Covid-tider, men
troligen annars också, skulle verksamheten kunna vara mycket större om större utbud fanns. Därför
viktigt att stimulera alla ledare till att ta chansen och göra fler turer. Hur görs det? Men också varför
görs det eller borde det göras, för att FF, ska växa, för att utbudet ska växa, för att ledarna ska ha kul,
osv. I alla fall måste ledarna tycka det är kul, och också inte krångligt att göra turer. Vad finns för
strategier från riks, region, LA, och på grenledarnivå? Denna diskussion tror jag borde lyftas.
Vid aktiviteter ersätts direkta kostnader man haft för att arrangera något, bör vara överenskommet i
förväg med grenledare. Redovisning av sådant finns det blankett för. Redovisning till grenledare för
godkännande och sen till styrelsen/ekonomichef/ordf. Några rutiner för hur sådant går till borde nog
skapas nu. Lokalavdelningen har förändrats lite sen 2020 med nya personer i olika roller.
Ibland kan man vilja hyra vandrarhem, hyra lokal guide, eller annat. Det kan göras men det kan finnas
fasta kostnader mm som bör beaktas, lokal guide bör helst vara någon ideell som kan iklä sig rollen
som temporär FF-ledare i lämplig FF-mössa, någon från grann-LA, från lokal klubb mm. Man bör
undvika att leja externa leverantörer om de tar full betalning, om de är kompisar mm, ifall det kan
leda till någon tveksamhet. Eller om man själv har någon näringsverksamhet i gränstrakten. Det finns
exempel på tidigare situationer som kunnat skapa meningsskiljaktligheter. Bör undvikas.

Det finns en dropboxyta, vi vet inte riktigt i nuläget hur den skall användas. Några ledare i vandring
diskuterade innehåll och struktur där, bla register över tidigare deltagare mm, referat mm. Frågan är
kanske lite vad som bör sparas, GDPR mm.
Hemsidan är planerad för korrigering och innehållet finns skrivet, har bara inte gjorts av den sege
grenledaren.
Planerar att köpa ett antal böcker vildmarksmedicin som vi kan ha lite studiecirkel/frågesport på
också. Diskuterades i höstas men blev inte av då.

