
Inom Förbundet Röda räven organiserar vi oss på följande sätt; Alla är medlemmar i den rikstäckande 
föreningen som står för t.ex. medlemsregister, forum för interndiskussion (Facebookgrupp i dagsläget), 
bankkonto, hemsida, grafisk profil etc. Lokalt kan en grupp medlemmar gå ihop och formellt bilda en 
avdelning. Avdelningarna blir den formella instansen på orten/regionen som bedriver verksamhet löpande.

Observera också att även om Röda räven har en tydlig politisk värdegrund så är vårt agerande ett öppet och 
inkluderande friluftsliv. Vi deltar inte som organisation i politiska demonstrationer och liknande utan överlåter 
det till andra politiska grupper. Vi skapar vår egen förändring utan ombud, direkt i den fria luften.

Varför ska vi ha en lokal avdelning?
Det är alltid lättast att gräva där en står. Om allt skulle bestämmas av en grupp långt borta så skulle 
lokalförankringen försvinna och verksamheten lida. Dessutom är det ju alltid trevligast att själv vara med  
och fatta de beslut som direkt påverkar en själv!

Genom att ha flera avdelningar runt om i landet kommer vi sporra varandra till mer aktivitet, utbyta mer 
erfarenheter och lära oss mer av varandra. De som ännu inte är medlemmar kommer se att det redan finns 
organiserade i regionen och kan lättare vara med på verksamheten. Röda räven växer och vi har alla ett 
roligare friluftsliv!

Vad gör en avdelning?
Avdelningarna sköter den lokala verksamheten och ser till att de som återkommande deltar också är 
medlemmar i Röda räven. Det är avdelningen som sätter schema över aktiviteter, bestämmer vad som ska 
göras och ser till att det utförs och är enligt föreningens stadgar och värdegrund. Styrelsen och förbundet 
centralt hjälper till med tips, tankar, idéer och liknande men det är upp till avdelningen/avdelningsansvarig(a) 
att driva verksamheten framåt.

Grundtanken från styrelsens håll är att avdelningarna ska tillhandahålla aktiviteter (möten/träffar) minst på 
månadsbasis samt en hajk/övernattningsaktivitet per kvartal. Detta för att få både kontinuerlig verksamhet 
och för att få liknande verksamhet över hela landet.

Förslag på plan och aktiviteter
Vi ser gärna en fast plan i stil med “första söndagen i månaden” eller “varannan torsdag”. Detta för att  
det är lättare för alla att planera in på lång sikt om det är periodiskt återkommande när träffarna är.

Göteborgsavdelningen har för våren 2017 planerat två träffar i månaden, andra torsdagen och sista 
söndagen. Under de mörka månaderna är det tänkt mer inomhusaktiviteter i stil med knopar, prata om 
hajkpackning, kläder efter väder etc. Framåt våren och försommaren kommer det bli mer och mer ute 
med kortare vandringar, fågelskådning, workshop i att göra upp eld på olika sätt och givetvis en hel del 
kaffedrickande och korvgrillande.

Det är viktigt att vara så inkluderande i verksamheten som det går. En fjällvandring ställer såklart sina 
krav medan en kort promenad med grillpaus på ett annat sätt är öppen för alla, oavsett ålder eller 
funktionsvariation. På samma sätt är det bra att ofta ha aktiviteter på grundläggande nivå, alla har inte varit 
medlemmar i scouterna/liknande sen barnsben och har inte fått lära sig rätt sätt att hantera kniv och yxa  
eller olika sätt att knyta knopar. Kunskapsutjämning och inbördes hjälp inom avdelningen är av största vikt.

INFO TILL NYA AVDELNINGAR

Sida 1 / 2



Vad krävs av oss?
En avdelning behöver en eller två medlemmar som formellt blir ansvariga. Det är sen upp till denna/dessa 
att planera verksamhet och se till att de som återkommande deltar i verksamheten är medlemmar. Givetvis 
är det trevligast för alla om så många som möjligt deltar både i planeringen och kunskapsspridandet, 
men de ansvariga ser till att schemat finns och det är de som medlemmarna kan kontakta vid frågor om 
verksamheten.

Utöver det är det bara att sätta igång! Avdelningar godkänns löpande av styrelsen och eventuellt 
profilmaterial tillhandahålls från centralt håll. Så samla ihop gänget och prata ihop er om vad ni vill göra 
den kommande tiden, och tveka inte att kontakta styrelsen på kontakt@rodaraven.org om det är något det 
undras över :)

PS! Vi I styrelsen ser gärna att det löpande skickas in bilder och rapporter från de aktiviteter som hålls.  
Då kan vi sprida dem genom våra gemensamma centrala konton på Facebook, Instagram etc. DS.
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