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Verksamhetsplan 2018 
V Götalands distrikt av Förbundet Skog och Ungdom 

omfattar kommunerna i Västra Götalands- och Hallands län 

Den centrala verksamhetsidén: 

Skog och Ungdom arbetar för att väcka intresse för, och öka 

kunskapen om skogens alla värden. 
 
 

 Skog och Ungdom verkar genom tre verksamhetsområden: 

Fritidsverksamhet: 

Arbetet sker på avdelningsnivå med olika aktiviteter under ungdomarnas fritid. 

Skolverksamhet: 

Skolverksamheten genomförs främst som skogsdagar under ledning av avdelningens/distriktets ideella funktionärer 

eller anställd personal, alternativt med hjälp av personal i olika arbetsmarknadsåtgärder. 

  
Tävlingsverksamhet:  
Omfattas av SM i Skog, förbundstävlingar i stocksågning, yxkastning och sågning med 
bågsåg. Inom förbundet finns en central tävlingskommitté som ansvarar for utvecklande av 

tävlingsverksamheten. 

 Skog och Ungdoms målsättning är att engagera 
medlemmar inom förbundets profiler: 

Skog och skogsvård: 

Här återfinns verksamheter som skogsskötsel, svamp och bar, natur- och kulturvård, 

skogshistoria (kolning, tjärbränning mm). 

Vildmarksteknik: 

Här ingår äventyrsbaserad verksamhet, friluftsverksamhet och överlevnadsteknik.  

Viltvård och jakt: 

Denna profil omfattar verksamheter knutna till viltvård, jakt, skytte samt fiske och fiskevård. 
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Distriktets verksamhetsmål år 2018: 

1. Skogsdagar: Mål: Erbjuda avdelningarna minst två skogsdagar, aktivitetsdagar 
eller ledarutbildningar genom samarbete med lämpliga samarbetspartner. Prioritera 
riktad verksamhet efter avdelningarnas önskemål.  

2. Medlemsutveckling: Mål: Att bibehålla antalet medlemmar i åldern 6-25 år från år 
2017. Positivt om föräldrar vill bli stödmedlemmar. Avdelningarna bestämmer 

själva hur medlemskapet ska se ut.  

3. Avdelningar: Mål: Att bibehålla antalet avdelningar i Västra Götalands och 
Hallands län från föregående år. Betoning bör ligga på verksamhetsuppbyggnad i 

nystartade avdelningar samt sträva efter att starta fritidsavdelningar utanför skolans 
värld.  

4. Projekt: Mål: Att aktivt söka finansiering till nya projekt och genomföra pågående 
projekt. 

5. 100-årsjubileum. Jordbrukarungdomens Förbund (JUF) firar 100-årsjubileum. Skog 

och Ungdom i Västra Götaland uppmärksammar detta genom att genomföra 
aktiviteter tillsammans med Studiefrämjandet, 4H och JUF (samverkande förbund).  

6. Kulturarrangemang och marknadsföring: Mål: Att medverka vid arrangemang 
som anknyter till skogsnäringen i regionen. Skog och Ungdom ska synliggöras på 
ett bättre sätt genom att göra FSU känt som varumärke.  

7. Ledarskapsutveckling: Mål: Att verka för att flera enheter deltar på ledarskaps-
utbildningar, för att stärka rekryteringen av bra ledare.  

 

 

 

- Det naturliga äventyret  

                    


