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Friluftsfrämjandet Region Syd har fått återkopplingen via Årsberättelsen från
stiftelsen. Revisorn har inte några anmärkningar på skötseln av stiftelsen.
Ombud vid Studiefrämjandet Syds distriktsstämma
Ordinarie

Anders Gerward, Region Syd

Samrådsgrupp för naturvård i Skåne län
Representant

Kåre Nyman, Osby

Johnny Nilsson, ersatte Kåre Nyman, på ett möte.
Ett antal naturskyddsområden har redovisats under året.

Regionkontor Kvisten
Regionkontoret är en del av kontorshuset Kvisten på Skryllegården.
Kontorshuset Kvisten omfattar Verksamhetsansvarig för Skryllegården &
Friluftsfrämjandet Lund, Lund Lokalavdelnings Konsulent, Malmö lokalavdelnings Konsulent och vår Verksamhetsutvecklare, vilket skapar en god synergieffekt mellan lokalavdelningarna och region.
Konferensrummet på Kvisten har regionen utnyttjat för
utbildningar och möten.

Per 2016-12-31
916 814

850 456

3 921

209

920 735

850 665

-711 677

-716 177

-711 677

-716 177

Personalens källskatt

-18 559

-18 451

Avräkning lagstadgade sociala avgifter

-20 283

-19 214

Upplupen semesterlön

-58 568

-38 502

Beräknad upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader &
förutbetalda intäkter

-27 555

-19 705

-86 536

-35 870

-214 977

-134 488

-926 654

-850 665

-5 919

34 512

Kundfodringar

Summa Tillgångar
SKULDER
Eget kapital

Summa Eget kapital
Kortfristiga skulder

Summa Kortfristiga
skulder
Summa Eget kapital, Avsättningar & Skulder
Beräknat vinst

-3 476

Stockstugan och närliggande vindskydd ger övernattningsmöjligheter vid utbildningar och konferenser.
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Per 2015-12-31
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-2 746

EKONOMI

RESULTATRÄKNING

År 2016

År 2015

INTÄKTER
Kursintäkt

577 882

499 940

Region/Landstingsbidrag

316 939

316 926

Medlemsprovision

324 689

360 444

Administrativa intäkter
Summa intäkter

64 081

21 674

1 283 591

1 198 984

-439 400

-333 733

KOSTNADER
Kurskostnad

-33 907

-38 385

Administrativa kostnader

Regionstämma

-267 725

-277 195

Personalkostnad

-548 478

-515 160

-1 289 510

-1 164 472

-5 919

34 512

Summa kostnader

Årets resultat

Vinstdisposition
Regionstyrelsen föreslår att årets vinst
2016 överförs i ny räkning.
År
Balanserat resultat:
2016

Resultat
-5 919 SEK

2015

30 012 SEK

2014

54 106 SEK

2013

54 407 SEK

2012

12 621 SEK

2011

- 18 060 SEK

2010

- 89 846 SEK
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Verksamhetsutvecklare—Karolina Perngården
När jag sammanfattar och ser tillbaka på 2016 är
det med både stolthet och glädje jag kan konstatera
att vår positiva utveckling fortsätter. Även om det
alltid är glädjande med en ständigt stigande medlemsutveckling är det bästa jag vet mötet med alla
medlemmar, ledare och förtroendevalda.
Mina personliga höjdpunkter under året då jag får
träffa många av er är på Regionstämman där vi brukar vara runt 70 deltagare, våra Träffpunkter som vi
arrangerar sex gånger per år och alla ledarutbildningar där jag ibland har förmånen att få vara med.
Vår region har en enorm fördel av att vi inte är geografiskt större än att vi reser till
varandra på max tre timmar.
Året har också bjudit på ny kunskap och nya erfarenheter för min personliga utveckling. Projektet Skogshjältarna startades upp på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område i Malmö. Fyra träffar med barnen och pedagogerna och sist
men inte minst en familjedag där det kom 150 deltagare. Engagemanget på tipsrundan som handlade om Allemansrätten och barnens glädje när de fick lära föräldrarna räkna årsringar på ett träd är obetalbar. Barnen fick glänsa när de förklarade för föräldrarna hur de skulle använda en lupp och de som vågade fick
stoppa ner handen och gissa vad som fanns gömt i känselpåsarna. Just denna
eftermiddag, en solig höstdag bär jag länge med mig.
Nu har 2017 dragit igång och det är lite oro i några lokalavdelningar inför årsmötenas val av ordförande, ledamöter, valberedning och så vidare. Ska vi lyckas få
ihop det och vad händer annars? Efter 2,5 år som Verksamhetsutvecklare kan
jag dock konstatera att det alltid finns en bra lösning på ett eller annat sätt. De
lokalavdelningarna som hade det tufft när jag började har hittat nya krafter och är
idag framgångsrika med ny verksamhet, nyutbildade ledare och en väl fungerande styrelse.
Vi är ett Friluftsfrämjandet och alla insatser är viktiga för att kunna erbjuda ett tillgängligt friluftsliv för alla.
Skogsmullestipendiat 2016
Marie Wilhelmsson, Malmö, utsågs till Skogsmullestipendiat 2016 av Skogsmullestiftelsen med motiveringen:

- Vi har valt Marie för att hon är en eldsjäl med stor kunskap kring barn där betydelsen av Skogsmulle och utepedagogik är i fokus. Hon är barnledare i Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Malmö där hon träffar nya målgrupper av barn och
ledare säger Jill Westermark, ordförande i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MARKNADSFÖRING
Uppföljning av målsättningar för 2016
 Stärka Friluftsfrämjandet genom Synlighet och Tydlighet och öka
igenkännandet för Friluftsfrämjandet hos allmänheten
Vi har under året arbetat med att stödja och informera våra lokalavdelningar om betydelsen att synas och kommunicera tydligt och målgruppsanpassat



Att verka för kommunikation internt och externt
Naturbladet – ett Nyhetsbrev från Region Syd med aktuell och viktig information, har under året skickats ut fyra gånger till ledare och styrelseledamöter
I november deltog Region Syd på Lärarförbundets mässa i Malmö för uppföljning av projektet Skogsmulle i Förskolan. Förutom Region Syd var vi
också representerade av Region Väst och Mälardalen. Vår monter var
mycket uppskattad och vi beräknade att mellan 400-500 personer besökte
oss under de två mässdagarna.
Resultatet hoppas vi kunna se under våren/hösten 2017.

Skåne Lyfter är ett årligen återkommande arrangemang som Region Syd
tillsammans med olika lokalavdelningar deltar i. I år var det Skurup och
Ängelholm som fick chansen att visa upp sin verksamhet för allmänheten.
Även Kristianstad, som alltid är startpunkten, var naturligtvis med.
Ett stort tack till dessa Lokalavdelningar för ert fantastiska engagemang.
Genom Sjöbo lokalavdelning har vi deltagit i projektet Gilla Backen som
avslutades i december 2016 och som har löpt över tre år. Syftet med projektet var bland annat att utveckla backarna och bredda deras verksamhet,
men också nå nya målgrupper och skapa en inkörsport till friluftsliv året
runt.
Projektet har också sponsrat en fotograf för dokumentation av verksamheten vid backen och skrivit en artikel om Sjöbo Lokalavdelning, som har publicerats i digitalt nyhetsbrev, På Gång och tidningen Friluftsliv.
Region Syd har också lånat ut profilmaterial till många Lokalavdelningar
under året. Beachflaggor, broschyrer, ledarvästar och kottetavlan har varit
uppskattat material vid olika arrangemang.

Nätverket—Idéburen sektor i Skåne
Friluftsfrämjandet Region Syd är medlem i Nätverket—
Idéburen sektor Skåne och har en överenskommelse med
Region Skåne om samverkan med andra idéburna anslutna organisationer.
Under året har Lars Antonsson, Lund, varit Friluftsfrämjandet Region Syds
representant och ledamot i styrelsen.
Miljöbevis
Som bidragstagare hos Region Skåne ska Friluftsfrämjandet Region Syd aktivt
jobba för att minska miljöpåverkan och ständigt göra medvetna miljövänliga
val. Vi har också skrivit på för ett 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.
Vi ser detta som ett naturligt arbete i vår vardag och tycker det är ett viktigt
ställningstagande för oss.

SLUTORD

Som ordförande är jag stolt över vår Region Syd med en stor medlemsutveckling,+ 9%, och med aktiva lokalavdelningar. Stort tack till alla ledare och
funktionärer i Lokalavdelningarna som gör ett stort arbete för att alla
deltagarna ska bli nöjda med det stora utbudet av aktiviteter.
Regionens ansvar att inspirera, hjälpa och stödja våra Lokalavdelningar gör vi
genom vår utbildningsorganisation, där våra Kursledare gör ett stort jobb med
att genomföra ledarutbildningar med mycket hög kvalitet. Stort tack till er alla.
Under 2016 har Regionerna tillsammans med Riks arbetat vidare med Friluftsakademin och skapat ett nytt gemensamt projekt, Friluftsakademin 2.0.
Projektets huvudmål är att skapa ett beslutsunderlag till Riksstämman 2018.
Projektet Friluftsakademin 2.0 kommer att bli konkret och sammanfatta all information från tidigare aktiviteter inom Friluftsakademin och presentera
verkliga förslag.
Projekt Ung, som genomfördes under året, har avslutats. Resultatet blir att
regionens organisation förändras till fem processer med en process Ung.
Processen kommer att bemannas med ungdomar som sitter i regionstyrelsen
och ansvarar för ungdomsfrågor.
Vår Verkssamhetsutvecklare Karolina Perngården har verkligen stimulerat,
hjälpt och inspirerat våra Lokalavdelningar, Kursledare och Regionstyrelsen,
som också är en viktig del i Friluftsfrämjandet Region Syds stora framgång
under 2016 Stort tack till dig Karolina.
Låt oss arbeta gemensamt mot ett Friluftsfrämjande
och LÅT ÄVENTYRET BÖRJA

.
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Kvisten den 14 mars 2017
Anders Gerward, Ordförande
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Antal medlemmar Region Syd per 31/12
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
VERKSAMHET– OCH LEDARUTVECKLING

Uppföljning av målsättningar för 2016
 Att anordna Träffpunkter vår och höst för att stödja befintlig
verksamhet
Träffpunkter har genomförts vår och höst i Halmstad, Ronneby och Skrylle.
Antalet deltagare ökar för varje år.



Att genomför en ledar-/verksamhetsträff i Halland våren 2016, som ett
pilotprojekt
Ledarträff genomfördes den 3 maj 2016 vid Timmershultstugan, Knäred.
En trevlig kväll vid brasan med utbyte av idéer.



Att stödja utvecklingen av nya verksamheter i Region Syd
Lokalavdelningar som har önskat stöd har fått det via regionens Verksamhetsutvecklare.



Att under året stödja samordningen av regionens ungdomsverksamhet
genom Projekt Ung
Ungdomsverksamheten har utvecklats under året och är från och med 2017
en av Region Syds processer.



Att stötta lokalavdelningar så att de lägger upp dina aktiviteter på
hemsidan
Information har givits på Träffpunkterna, i övrigt har inga åtgärder vidtagits.



Att behålla befintliga förskolor som skrivit avtal med ”Skogsmulle i förskolan” samt arbeta med att få med nya förskolor. Delta på förskolemässa och sprida kunskap om ”Skogsmulle i förskolan”
Det finns ett antal förskolor som har avtal med Riks kring ”Skogsmulle i förskolan” men vi har inte arbetat aktivt under 2016 med att få fler att teckna
avtal.
Utbildningar för pedagoger har genomförts.
Regionen deltog på Lärarförbundets mässa.



Att ge ekonomiskt stöd till två lokalavdelningar som genomför en
”Äventyrliga dagen” enligt ett färdigt koncept
Ingen LA har visat intresse för att ansöka om detta bidrag.



Att börja jobba med integration och mångfald
Inga specifika åtgärder har genomförts, däremot har diskussioner förts kring
hur vi på enklast möjliga vis kan jobba vidare med dessa frågor.



Att tillsammans med Riksorganisationen driva projektet Skogshjältarna
på två utvalda skolar
Projektet har startat på en skola, Ögårdsskolan, och pågår även under
vårterminen 2017.

2 000
0

ANNAN VERKSAMHET

I Ur och Skur verksamhet
Inom Friluftsfrämjandet Region Syd finns det 27 I Ur och Skur förskolor
och två stycken skolor,
Vecka 16 varje år genomförs en utbildningsdag på Skrylle , med alla enheter. Det utbildas c:a 140 ledare, som har mellan 6-10 workshops att
välja på. Region Syd vill verka för ett fördjupat samarbete med I Ur och
Skur.
Regionstämma
Friluftsfrämjandet Region Syds regionstämma hölls i Åstorp den 23 april.
Regionstämman representerades av 61 delegater och 15 medlemmar,
samt Henrik Thell, ledamot styrelsen för Riksorganisationen
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har hållit tio möten, varav tre telefonmöten och tre Skypemöten under verksamhetsåret 2016.
Löpande verksamhet har utförts av respektive process under året.
Allt utvecklingsarbete har genomförts i form av projekt.
Årsstämma med Riksorganisationen
Region Syd var representerad med 11 ledamöter på Riksstämman i
Stockholm.
Regionordförandemöten, RO-möte
Under året har Anders Gerward, ordförande, deltagit i åtta RO-möten tillsammans med verkställande utskottet för Riks, Generalsekreteraren och
ledningsgruppen Riksorganisationens kansli.
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BRED VERKSAMHET I VÅRA LOKALAVDELNINGAR

Inom Friluftsfrämjandet Region Syd bedriver våra Lokalavdelningar verksamheten
med våra medlemmar.
Barn– och ungdomsverksamhet
Lokalavdelningarna bedriver verksamhet med Öppna Skogsgläntan, Knopp,
Knytte, Skogsmulle, Familjemulle, Strövare, Lufsare, Äventyrliga Familjen och
TVM (Tre Vildmarks Mål).
Lokalavdelningar bedriver även verksamhet tillsammans med förskolor i konceptet
Skogsmulle i förskolan.
Mountain Bike
Intresset ökar för verksamheten och bl.a. har Genarp, Sjöbo och Veberöd
verksamhet i gott samarbete med markägarna.
Långfärdsskridsko
Lokalavdelningarna i Helsingborg, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Olofström,
Osby och Ronneby samverkar i nätverket Långfärds Skrinnarna i Syd, LSS.
Vuxenverksamhet
Vuxenverksamhet bedrivs med vandringar lokalt och i fjällen bl.a. Helsingborg,
Kristianstad, Landskrona och Söderåsen. Kultur– och Naturvandringar med konceptet TUR-programmet, som är ett samarbetsprojekt mellan lokalavdelningar i
Genarp, Helsingborg, Husie, Lund, Malmö och Svedala, har ett varierande program.
Stavgång varje vecka i Falkenberg.
Kanot och kajak
Många lokalavdelningar har nu ökat sitt fokus och ledarna har utbildat sig i gröna
paddelpasset. Blekinge skärgård lockar till många aktiviteter.

Skidverksamhet
Kristianstad och Sjöbo lokalavdelningar har skidbackar och
drivor vid tillgång av snö verksamhet.
Lund lokalavdelning arrangerar skidresor till svenska fjällen.
Verksamhet för medlemmar med funktionsnedsättning
Barn, Ungdomar och Vuxna med funktionsnedsättning, har aktiviteter i bl.a HK Vandraren och Bjärred-Lomma.
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Lokalavdelning

Antal medlemmar 201609-30

Antal medlemmar 201509-30

Diff
2016 - 2015

Barabygden

128

119

9

Bjerred-Lomma

460

376

84

Blentarp-Sövde

319

319

0

Eslöv

268

208

60
-10

Falkenberg

87

97

Genarp

367

318

49

Getinge-Treklövern

100

117

-17

Halmstad

345

293

52

Helsingborg

693

576

117

HK Vandraren
Husie
Hylte

38

39

-1

310

242

68

68

52

16

Höör-Hörby

321

306

15

Karlshamn

317

245

72

Karlskrona

426

435

-9

Klippan-Ljungbyhed

109

112

-3

Knäred

131

118

13

Kristianstad

350

316

34

Laholm

226

195

31

Landskrona

109

90

19

2 212

2053

159

432

386

46

1 841

1772

69

93

114

-21

Lund
Lödde-Kävlinge
Malmö
Nissadalen

169

173

-4

Perstorp

Osby

86

66

20

Ronneby

254

208

46

71

78

-7

Sjöbo

273

269

4

Skurup

117

118

-1

Simlångsdalen

Skåne-Tranås

121

115

6

Staffanstorp

183

160

23

Svedala

258

258

0

Söderåsen

292

288

4

Sölvesborg

113

82

31

22

23

-1

283

258

25
70

Torup
Veberöd
Ystad

229

159

Åkarp

180

184

-4

Åstorp

98

119

-21

255

149

106

77

56

21

Östra

2

2

0

Totalt

12 833

11 663

1 170

Ängelholm-Båstad
Österlen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMI
Uppföljning av målsättningar för 2016











Att arbeta efter en reviderad kontoplan inklusive resultatenheter och
relevanta projekt
Årets reviderade kontoplan har gjort det möjligt för varje process att ha full
kontroll över sitt processresultat. Dessutom har styrelsen under pågående
verksamhetsår kunnat kontrollera resultatutvecklingen för varje påbörjat
projekt.
Att skapa en god ekonomi för regionen
Regionens ekonomi är i bra balans.
Att verka för att den positiva medlemsutvecklingen från 2015 fortsätter under 2016
Den goda ekonomiska situationen för regionen har gjort det möjligt att
genomföra fler och nya grundutbildningar (mountainbike, kajak) som har
möjiggjort en fortsatt positiv medlemsutveckling.
Ekonomimöte
Det planerade ekonomimötet kunde genomföras som ett Skype-möte, trots
få deltagare men kräver en förändring till
Medlemsstatistik till lokalavdelningarna
På grund av brister i medlemsredovisningen från Riksorganisationen har
regionen inte kunnat genomföra den planerade redovisningen till regionens
lokalavdelningar.
Söka minst tre fonder
Årets arbete att söka fonder har inte givit önskat resultat.

Positiv medlemsutveckling
Glädjande är att vi under 2016 fortsätter med den positiva medlemsutvecklingen. Region Syd ökar med 9% och Riksorganisationen med 5% .
Statistiken visar ett tydligt trendbrott för medlemsutvecklingen..

PROJEKT
Skogsmulle i förskolan
Projektet avslutades 2016 och har gått över till ordinarie verksamhet under
process Ledar– och Verksamhetsutveckling.

Projekt UNG
Den 30 april 2015 tilldelades Region Syd ett stipendium av H.M Konungens
Jubileumsfond som delades ut av Skånes Landshövding Margareta Pålsson.
Dessa pengar är till för projektet Projekt Ung, vars målsättning är att i nära
dialog med Verksamhetsutvecklare och Regionstyrelse öka ungdomarnas
kunskap och förståelse för den demokratiska processen. Detta ska leda till att
ungdomarna i större utsträckning kan vara med och påverka vår verksamhet i
regionen och i lokalavdelningar.
Några delmål på vägen är att inventera vad det finns för ungdomsverksamhet
i våra olika lokalavdelningar, projektgruppen ska delta på regionala träffar och
därigenom skapa nätverk mellan regionens ungdomar.
Projektet genomfördes under 2016 med regionala ungdomsträffar och projektledarutbildning för projektdeltagarna. Utbildningen i den demokratiska processen genomförs först under 2017 i samarbete med Studiefrämjandet.
Projektet har avslutats och har lett fram till att Friluftsfrämjandet Region Syds
organisation förändras för verksamhetsåret 2017 med en ny process Ung.

I tabellen på nästa sida redovisas medlemsutvecklingen för regionens lokalavdelningar per
2016-09-30.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE LEDARUTVECKLING

Uppföljning av målsättningar för 2016
 Att genomföra åtta ledarutbildningar för barnverksamheten
Under 2016 utbildades 140 nya ledare vid sju stycken grundutbildningar.
 Att genomföra två ledarutbildningar för Skogsmulle i fsk
Under 2016 har vi genomfört två stycken med totalt 38 deltagare
 Att starta upp nya ledarutbildningar inom Kajak och Mountain Bike
i regionen
Både MTB och Kajakledarkurs har genomförts i regionen.
13 nya ledare inom MTB och fyra nya Kajakledare har utbildats.
 Att erbjuda fortbildningar
Vi har erbjudit 11 fortbildningar och genomfört sju. Fyra stycken ställdes in på grund av lågt antal anmälda deltagare.
 Att rekrytera och utbilda sex nya kursledare
Vi har rekryterat fem nya kursledare varav två stycken genomförde
Kursledarkursen, de resterande tre planerar genomföra Kursledarkursen under 2017
 Att utveckla, samordna och ta hand om våra kursledare
Två kursledarträffar har genomförts, båda med högt deltagarantal och
stort engagemang
 Att bidra till utveckling av Friluftsakademin
Verksamhetsutvecklare och Regionsordförande har deltagit i arbetsgrupper och styrgrupp för att driva arbetet med en Friluftsakademi för
hela Friluftsfrämjandet framåt. Resultatet har blivit ett 12 månaders projekt, där Riksorganisation och Regioner i samarbete under 2017 med
hjälp av en projektanställning ökar fokus på Friluftsakademin. Långsiktiga målet är en utbildningsstruktur med hög kvalitet och status som ser
likadan ut i hela landet.
Utbildningar är en av Regionens viktigaste uppdrag, vi märker av ett stort intresse från Lokalavdelningarna och vi strävar alltid efter att tillgång och efterfrågan på utbildningar ska hålla jämna steg. Under 2016 genomförde vi utbildningar i Blekinge Skärgård, Skryllegården, Humlamaden, Spånkull
(Kristianstad), Silvåkra, Söderåsen och Dagstorpssjön.
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Uppföljningarna som genomförs efter samtliga utbildningar ger våra kursledare
och utbildningarnas innehåll gott betyg. Att kvalitetssäkra våra utbildningar görs
genom att följa Friluftsfrämjandets gemensamma utbildningsplaner och genom
värdefull feedback från de digitala enkäter som alltid genomförs efter utbildningarna.
Information om 2016 års utbildningar var klart i december 2015 och spreds via
hemsida, Facebook och tryckt utbildningsprogram. Vi är också övertygade om att
tidigare kursdeltagare ofta rekommenderar ledarkollegor att genomföra ledarutbildning.
Sammanställning av utbildningsverksamheten
Utbildning

Antal utbildningar

Antal deltagare

Antal kursledare

Grundutbildning barn &
ungdom

7

140

12

Långfärdsskridsko

0

0

1

Fortbildning

7

61

6

Kanot

2

24

2

Kajak

1

4

2

MTB

1

13

0

Webb-utbildning

3

15

2

Skogsmulle i fsk

2

38

2

Anmärkning, Antal Kursledare lika med noll innebär att Kursledare hyrts in från
annan region.
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Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Håkansson Christina L KS STAB
den 10 oktober 2017 08:36
Daniels Per-Erik RK STAB
VB: Anslag för 2017
Årsredovisning 2016-S1.pdf

Här kommer en redovisning till.
Nu saknas bara en från Equmenia, sedan är vi klara för i år.
/Christina
Från: Friluftsfrämjandet Region Syd [mailto:regionsyd@friluftsframjandet.se]
Skickat: den 7 september 2017 10:59
Till: Håkansson Christina L KS STAB
Ämne: SV: Anslag för 2017

Hej,
Tack för ditt mail, jag var helt säker på att detta är inskickat via post men här kommer det igen. Vill också göra er
uppmärksamma på att Friluftsfrämjandet Väst skickar in sin redovisning och det är våra totala siffror som är det
korrekta underlaget för er.
Bifogad fil innehåller verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanställning inkl medlemsutveckling och
revisionsberättelse.
Är det några oklarheter är ni alltid välkomna att höra av er.

Med Vänlig Hälsning
Karolina Perngården
Verksamhetsutvecklare
Friluftsfrämjandet Region Syd
Skryllegården, Hardeberga 161 | 247 91 Södra Sandby
046-500 90 | 0727-32 12 32
karolina.perngarden@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se
Vi främjar friluftslivet – oavsett om du njuter av det med oss eller på egen hand.
Friluftsfrämjandet möjliggör allas rätt till ett aktivt friluftsliv och erbjuder Sveriges största utbud av guidade friluftsaktiviteter.

Från: Christina.L.Hakansson@regionhalland.se [mailto:Christina.L.Hakansson@regionhalland.se]
Skickat: den 5 september 2017 09:23
Till: Friluftsfrämjandet Region Syd <regionsyd@friluftsframjandet.se>
Ämne: Anslag för 2017
Hej!
Vi har betalat ut anslag till er för 2017 men ännu inte fått någon redovisning för 2016. Det är verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och revisionsberättelse som ska bifogas årets ansökan.
Hälsningar från
Christina
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Christina Håkansson

Administratör

TEL: 035-134920

E-POST: Christina.L.Hakansson@regionhalland.se

BESÖKSADRESS: Kronobränneriet,

Skonertgatan 12 A, Halmstad
517, 301 80 Halmstad
www.regionhalland.se/kultur
Kultur i Halland är Region Hallands kulturverksamhet och ingår i förvaltningen Kultur och skola.
POSTADRESS: Box
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