
 

Bilaga 1 till proposition 2022:1 – Husarö Lägerplats 
 
Beslutar årsmötet att inte avveckla Husarö lägerplats föreslår Distriktsstyrelsen årsmötet att 
yrka  
 
att  följande verksamhet läggs in i verksamhetsplanen för 2022 och 2023.  

 
 
VERKSAMHET  
Husarö Uppbyggnad  
Under Kristi Himmelsfärdshelgen förbereder vi lägerplatsen på Husarö inför årets säsong. 
Den ger en möjlighet att få en paus från vardagen för att samla på sig krafter tillsammans 
med andra medlemmar. Medlemmar är välkomna att följa med ut i skärgården för att rusta 
upp och förbereda lägerplatsen inför kommande säsong.  
 
Mål 2022:  
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt funktionsduglig för kommande säsong.  
Informera om att medlemmar utanför friluftsutskottet (FU) gärna får delta på helgen. 
Mål 2023:  
Att rusta upp lägerplatsen så att den är fullt funktionsduglig för kommande säsong.  
Informera om att medlemmar utanför friluftsutskottet (FU) gärna får delta på helgen. 
Målgrupp:  
Ungdomar, unga vuxna & vuxna.  
 
Husarö Minior  
På dessa läger får miniorer (6-9 år) chansen att umgås och lära sig om friluftsliv, lära känna 
kristen tro och växa som individer. Detta är en chans för de yngre medlemmarna att komma 
ut i naturen och lära sig att samarbeta, resa sitt eget tält, bygga sin egen lägerplats och i viss 
mån laga sin mat över öppen eld.  
 
Mål 2022:  
Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.  
Att få en bredare representation av våra lokalavdelningar bland deltagarna.  
Mål 2023:  
Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.  
Att få en bredare representation av våra lokalavdelningar bland deltagarna.  
Målgrupp:  
Barn i åldrarna 6-9 år.  
 
Husarö Junior  
På detta läger får juniorer (9-13 år) umgås och lära sig om friluftsliv, lära känna kristen tro 
och växa som individer. Detta är en chans för de yngre medlemmarna att komma ut i 



 

naturen och lära sig att samarbeta, resa sitt eget tält, bygga sin egen lägerplats och laga sin 
mat över öppen eld.  
 
Mål 2022:  
Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.  
Att få en bredare representation av våra lokalavdelningar bland deltagarna.  
Mål 2023:  
Att möjliggöra för yngre barn att prova på friluftsliv.  
Att få en bredare representation av våra lokalavdelningar bland deltagarna.  
Målgrupp: barn 
Barn i åldrarna 9-13 år.  
 
Husarö rivning  
Under rivningen av lägerplatsen plockar vi ner allt säsongsuppsatt materiel, exempelvis 
matsalstältet och borden; vi placerar dessa i vinterskydd. Under helgen förbereder 
deltagarna lägerplatsen inför nästa säsong. Den ger en möjlighet att få en paus från 
vardagen för att samla på sig krafter tillsammans med andra medlemmar.  
 
Mål 2022:  
Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och långsiktigt perspektiv.  
Informera om att medlemmar utanför friluftsutskottet (FU) gärna får delta på helgen. 
Mål 2023:  
Att förvalta lägerplatsen med ett hållbart och långsiktigt perspektiv.  
Informera om att medlemmar utanför friluftsutskottet (FU) gärna får delta på helgen. 
Målgrupp:  
Ungdomar, unga vuxna & vuxna.  
 

 


