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Årsmöte och styrelsemöten

Kanotfärd på sommarlägret vid Sparreviken, Bohuslän.

Årsmötet hölls fysiskt och digitalt via länk, i Lindesberg den 28 mars. Det var 16 deltagare på årsmötet
och de p.g.a pandemin framtvingade digitala arbetsformerna möjliggjorde för fler medlemmar än
vanligt att delta i diskussioner och beslut. Efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte. I styrelsen
har Mimmi Persson varit ordförande och Peter Hallström kassör. Utöver dem har Annika Waldén (sekreterare), Mirjam Waldén och Mats Ericsson varit ordinarie ledamöter. Karin Waldén Egholt, David
Egholt och Amalia Waldén har varit suppleanter. Under verksamhetsåret har styrelsen haft tio protokollförda styrelsemöten. Alla dessa har p.g.a Covid-pandemin varit digitala förutom på sommarlägret
då det var möjligt att ses på riktigt. Underbart att kunna ses på riktigt tyckte vi. Styrelsemötet som hölls
på sommarlägret på Sparreviken i Bohuslän, var den 15 juli och på detta deltog även andra på
sommarlägret närvarande föreningsmedlemmar.

Medlemmar och medlemsutskick
Antalet betalande medlemshushåll i slutet på december 2021 var under året 40 stycken.
Ett medlemsbrev via mail med kallelse till årsmötet den 28 mars skickades ut den 14 februari.
Tidskriften Väglöst, som varit subventionerad till Argaladeis medlemmar, meddelade innan jul 2020
att de nu gör ett uppehåll. Det var därför inte längre möjligt att erbjuda Väglöst som tillägg till medlemskap i Argaladei. Styrelsen tackar Väglöst-redaktionen för ett fint samarbete under många tidigare år.
De 16 nummer av tidningen Väglöst som är utgivna under de senaste åtta åren finns att läsa på
https://vaglost.wordpress.com/ Väglöst är en tidning om naturligt friluftsliv som inspirerar till ett
friluftsliv i samklang med naturen och till debatt kring hur människan förhåller sig till sin omvärld.
Istället för att erbjuda den fina tidskriften hittade styrelsen en ny väg att skänka värde: Det har under 2021
i samarbete med projektet luften är fri varit möjligt att delta i bokcirkel samt utan kostnad erhålla
cirkelboken Friluftslivets pedagogik av Britta Brugge, Mats Glanz och Klas Sandell.

Verksamhet
Luften är fri − Friluftslivets år
Luften är fri var ett nationellt samverkansprojekt som genomförde Friluftslivets år 2021. Projektet syftade till
att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets
värde och allemansrätten. Initiativtagare till projektet var Svenskt friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.
Hösten 2020 sökte Argaladeis projektmedel. Totalt inkom 269 ansökningar varav Argaladeis var en av de 72
ansökningar som beviljades. Projektet var totalt på 18 miljoner och Argaladeis ansökan var på 11 000 kr.
Ansökan berörde två aktiviteter; bokcirkel och vårträffar om kulturnära friluftsliv på naturens villkor, som
syftade till att öka kunskap och engagemang om enkelt friluftsliv hos äldre och yngre inom och utanför
föreningen. (Se bilaga till verksamhetsberättelsen: Redovisning av projektet till svenskt friluftsliv. )

Bokcirkel om friluftsliv på naturens villkor med Luften är fri
Den digitala bokcirkeln utgick från boken Friluftslivets pedagogik av Britta
Brügge, Mats Glantz och Klas Sandell. Boken är laddad med många konkreta
exempel men går också mer på djupet med utomhuspedagogik, ekologi, historia,
hälsa och biologi. Aktiviteten var kostnadsfri och öppen för alla. 14 deltagare från
hela landet deltog i cirkeln som mycket inspirerande leddes av Mats Ericsson.

Allemansrätten tipspromenad med Luften är fri
En tipspromenad med syfte att sprida kunskaper om Allemansrätten genomfördes från söndagen den 23 maj
till söndagen den 30 maj. Tanken var att en person skulle delta och ta med någon som inte kan så mycket om
allemansrätten. Inga förkunskaper om allemansrätten krävdes.
Tipspromenaden arrangerades
av Argaladei som en aktivitet i
projektet Luften är fri. Inget
medlemskap krävdes för att
delta i tipspromenaden som
var kostnadsfri. Ursprungligen
var tanken att ha lokala
tipsprome-nader med eld, ved,
info om allemansrätten,
tipspromenad och bjuda på
kaffe i Argaladeis anda, men p.g.a. restriktioner var det inte tillåtet att
arrangera fysiska träffar. Det blev istället en digital quizpromenad
med en app i mobilen och utan krav på startposition eller utsatta
GPS-koordinater. Denna digitala lösning var ett sätt att ändå
genomföra målet att öka kunskapen om allemansrätten, vilket
styrelsen som representant för föreningen Argaladei tyckte var
mycket angeläget.

Sommarläger på Sparreviken i Bohuslän 10‒17 juli
Argaladeis sommarläger hölls i år på en äng vid en vacker havsvik utanför
Ljungskile i Bohuslän. Roger Felix och Mimmi Persson arrangerade lägret.
På lägret deltog 40 personer. Deltagarna var i åldern 4 till 89 år.
Aktiviteter som deltagarna ägnade sig åt var paddling, bad, lokalhistoria,
växter, koka bivaxsalva, naturspa, bygga karusell, hantverk med ull och
tälja i trä, jonglering, klättring, promenader, fysträning, yoga, sång och
musik. Inte minst var det fantastiska kvällar med bedårande utsikt över
solnedgången i Hakefjorden. Det var många kvällspaddlingar samt tidiga
morgonpaddlingar över stilla vatten.
I samarbete med Studiefrämjandet i Skåne genomfördes två studiecirklar.
Kanotcirkel var den ena och den andra var Friluftsliv och hantverk i
Bohuslän.

Vi hade gemensamma
kvällssamlingar där vi
turades om att ordna
med kaffe, te och saft,
men till skillnad från
andra år, var det även
detta covid år inget
tilltugg. Övriga
måltider ansvarade var
och en för.

En höjdpunkt var när deltagarna plockat örter och tillverkat skrubb och tvål och
sedan testade produkterna i ett spa i en havsvik. Sand och tång fungerade också
utmärkt för fot- och kroppsbehandling.
Den sedvanliga
barkbåtstävlingen
vanns av Jan
Myhlback som
får äran att
arrangera 2022
års läger.

Avslutningsmiddagen hölls i en sal med golv av mossa med pelare av höga granar och en susande tyst svalka
i den varma sommarkvällen. Argaladeis segelduk och märke var uppspänt mellan träden. Den högtidliga
tysta stämningen som rådde förvandlades till en skrattfest då en friluftshow förgyllde tillställningen.
Argaladei har en historia av goda underhållare och en frisk, glad och kreativ syn på vad man kan göra i
naturen, på naturens villkor och den traditionen förs vidare av nya generationer.

Höstträff i Stjärnsund, Dalarna 2−3 okt
Argaladeiare träffades för att få en inblick i
skogsträdgårdar i Stjärnsund, nära Hedemora i Dalarna.
Argaladeiarna landade hos familjen Hilmerby i deras
bostad, ett före detta kafé där det bjöds på hemlagad
pizza.
En guidad vandring förde deltagarna fram till lägerplatsen
på en gammal banvall för järnvägen. Föreningen
Permakultur Stjärnsund driver Mångfaldsträdgården och
andra projekt som fått finansiering från Leader (EU-stöd).
Den gamla banvallen håller av ideella krafter på att
förvandlas till en fin vandrings- och cykelled med
planterade ätbara växter, utegym och lägerplats.
Exempelvis hade äppel- och plommongrenar ympats på
rönnar. Vandringen fortsatte till Mångfaldsträdgården
inne i Stjärnsund och där vi fick inspirerande tips om hur
man kan göra en skogsträdgård som passar väl för små
ytor på ett enkelt sätt. Det fanns också ett mycket
inspirerade utekök och en mysig andelshandelsbod i
anslutning till trädgården. Denna plats är väl värd ett
besök! Vi vandrade tillbaka till vår lägerplats vid en sjö
och lagade därpå soppa av säsongsgrönsaker på
lägerelden. Vi sov i vindskydd eller tält. 11 personer
deltog. Stort tack till Annelie och Sören Hilmerby som
arrangerade denna givande helg!

Föreningsarkiv
Argaladei har under verksamhetsåret varit anslutet till
Föreningsarkivet i Västerås.

Sociala medier
Argaladeis hemsida fortsätter att uppdateras med
information om kommande aktiviteter och bilder från
genomförda aktiviteter. En flik högst upp på menyn på
höger sida har skapats för att så småningom bli en
receptbank för friluftsmat. I nuläget är det en länk till ett
inlägg där vi uppmanar medlemmarna att dela med sig av
tips på friluftsmat. På hemsidan finns länkar till historiska
artiklar med Argaladei samt en del artiklar från Väglöst.

Under verksamhetsåret har Argaladei haft ett instagramkonto som successivt vuxit i antalet följare. Den 23
mars ‒ 2022 har kontot 141 följare och 100 inlägg. 11 inlägg har lagts upp under det senaste året.
Kontot uppdateras med aktiviteter, information om kommande aktiviteter samt annat som kan vara intressant
att ta del av för Argaladeis medlemmar.
Argaladei finns på Facebook med 431 antal gilla-markeringar (27/3 2022). Sidan uppdateras med bilder från
aktiviteter, information om kommande aktiviteter samt då och då om någon medlem hör av sig med tips om
annat vi kan lägga upp. Facebook kan fungera som en presentation för utövare som driver aktiviteter i likande
anda som Argaladei.

Slutord
Verksamhetsåret 2021 har präglats av en pågående
pandemi. Under de här åren med restriktioner samt
en mer närvarande klimat-miljömedvetenhet,
konstaterar vi att Argaladeis verksamhet och syften
är lika aktuella som när föreningen skapades. Under
det gångna året har Argaladei fortsatt att erbjuda
vägar till naturupplevelser och ett resursbevarande
samhälle. Under Argaladeis sommarläger lär
deltagarna sig av varandra, diskuterar och försöker
hitta nya spännande sätt att uppleva naturen på - på
naturens villkor. Det ska vara spännande,
stimulerande och utvecklande att möta naturen
genom Argaladei. Kultur, musik och diskussion ger
dimensioner under lägerveckan.
Under året har Argaladei bidragit till ökade kunskaper utifrån studiecirklar och diskussioner inom projektet
luften är fri. Argaladeis verksamhet är angelägen och vi ser fram emot ett nytt spännande år!

