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Syfte:  
 
Förbättrad naturvårdshänsyn mot vattenmiljöer  

Målsättning:  
 
Att generellt höja den allmänna kompetensnivån hos 
skogsägare och andra yrkesverksamma i skogsbruket 
 
Bidrar till att nå:  Miljökvalitetsmål 
                           Miljökvalitetsnormer 
          
Målgrupp: 
 
Skogsägare och andra yrkesverksamma inom skogsbruket  
 

Riktade insatser mot kvinnliga skogsägare och ungdomar 

8. Levande sjöar 
och vattendrag 



Informations- och kommunikationsinsatser 

     Träffar av olika typ,  

     för olika målgrupper,  

     på olika orter 

 

 

Informationsmaterial mm 

     Informationsmaterial 

     Informationsfilm 

     Hemsida:  www.friskareskogsvatten.se 
 

Genomförande 



Mål
Antal arrangemang 67
Antal deltagare 3270
Andel kvinnor 15%
Ökad förståelse 70%
Förbättrad hänsyn 50%


Sum

		Träff		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Träff		Reg. i Kompis				Summering 2013-14

		Torvsjö kvarnar		31-Jul		49		26		0.3466666667		75		Fält		ok						Antal		Mål 

		Rörträsk		3-Aug		34		17		0.3333333333		51		Fält		ok				Fält		19		11

		Tvärån FVO		8-Aug		5		1		0.167		6		Fält		Nej				Liten tema		20		30

		Ramsele		10-Aug		52		28		0.35		80		Fält		ok				Stor tema		28		24

		Ruskträsk/Åman		18-Aug		12		1		0.0769230769		13		Fält		ok				Mässa		9

		Hökmark		24-Aug		25		4		0.1379310345		29		Mässa		ok				Fördjupning		12		11

		Tuggenbäcken*		31-Aug		5		1		0.1666666667		6		Fält		ok				Totalt		88		76

		Sävarån		1-Sep		18		6		0.25		24		Fält		ok

		VRO 11 Öre		10-Sep		7		3		0.3		10		Liten tema		ok

		Falklind Skellefteå		14-Oct		64		4		0.0588235294		68		Stor tema		ok

		Falklind Vilhelmina		15-Oct		12				0		12		Stor tema		ok

		Falklind Umeå		16-Oct		64		8		0.1111111111		72		Stor tema		ok

		Markavvattning Lycksele		23-Oct		23		17		0.425		40		Stor tema		ok

		Fiskekryssning		8-9 nov		300		100		0.25		400		Mässa		ok

		Pär Holmgren Skellefteå		26-Nov		21		12		0.3636363636		33		Stor tema		ok

		Pär Holmgren Umeå		27-Nov		45		24		0.347826087		69		Stor tema		ok

		Universitet		11-Dec		4		3		0.4285714286		7		Liten tema		ok

		Summa 2013 (andel kv medel)		17		740		255		0.2419503508		995

		* ej komplett, ej fått från SKS								0.256281407		Den korrekta siffran, men inte den som rapporterats för lst årsslut



		Träff		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Träff		Kompis

		FVO Burträsk		16-Jan		23		5		0.1785714286		28		Liten tema		ok

		FVO Örträsk		28-Jan		13		2		0.1333333333		15		Liten tema		ok

		SLU		13-Feb		12		9		0.4285714286		21		Liten tema		ok

		FVO Umeå kommun		20-Feb		18		2		0.1		20		Liten tema		ok

		Henriksson Ö-vik		25-Feb		23		7		0.2333333333		30		Stor tema		ok

		Henrikson Vilhelmina		26-Feb		3		0		0		3		Stor tema		ok

		FVO Skellefteå (Kåge)		26-Feb		16		2		0.1111111111		18		Liten tema		ok

		Henrikson Kalix		4-Mar		30		4		0.1176470588		34		Stor tema		ok

		Henriksson Piteå		5-Mar		21		3		0.125		24		Stor tema		ok

		Westrin Lycksele		10-Mar		13		2		0.1333333333		15		Stor tema		ok

		Westrin Sorsele		11-Mar		9		1		0.1		10		Stor tema		ok

		Åhedån		13-Mar		15		1		0.0625		16		Fördjupning		ok

		Sportfiskemässan Kista		21-23-mar		1000		100		0.0909090909		1100		Mässa		ok

		Fördj. Marsån		26-Mar		12		1		0.0769230769		13		Fördjupning		ok

		Fördj. Saxån		27-Mar		3		0		0		3		Fördjupning		ok

		Fördj. Skäppträskån		1-Apr		7		3		0.3		10		Fördjupning		ok

		Fördj. Tallån		2-Apr		25		7		0.21875		32		Fördjupning		ok

		Fördj. Bäckån		3-Apr		30		10		0.25		40		Fördjupning		ok

		Henrikson Umeå		1-Apr		7		6		0.4615384615		13		Stor tema		ok

		Henrikson Pajala		2-Apr		3		0		0		3		Stor tema		ok

		Henrikson Luleå		3-Apr		18		9		0.3333333333		27		Stor tema		ok

		Fördj. Tavelån		8-Apr		26		7		0.2121212121		33		Fördjupning		ok

		Älvafton		9-Apr		90		20		0.1818181818		110		Stor tema		ok

		Skogens vatten (cirkel)		14-Apr		4		3		0.4285714286		7		Fördjupning		ok

		Karlsbäcksgården		24-Apr		6		2		0.25		8		Liten tema		ok

		Westrin Skellefteå		25-Apr		55		10		0.1538461538		65		Stor tema		ok

		Naturbruksgym, Harrbäcken		6-May		11		0		0		11		Fält		ok

		Henrikson Sållefteå		5-May		25		1		0.0384615385		26		Stor tema		ok

		Henrikson Bredbyn		6-May		15		7		0.3181818182		22		Stor tema		ok

		Kvarnbäcken 		15-May		5		1		0.1666666667		6		Liten tema		ok

		Rickleån		15-May		7		0		0		7		Liten tema		ok

		Familjeskogsdag med Norra, Nydala		17-May		130		70		0.35		200		Mässa		ok

		Skogens vatten (cirkel) Fältträff		18-May		10		0		0		10		Fält		ok

		Brattsbacka FVO		20-May		6		1		0.1428571429		7		Liten tema		ok

		Naturdag Kvarnbäcken 		22-May		21		16		0.4324324324		37		Fält		ok

		Dorotea Allmänning		23-May		12		3		0.2		15		Liten tema		ok

		Familjeskogsdag med Norra, Brattsand		24-May		250		100		0.2857142857		350		Mässa		ok

		Henriksson fält Ö-vik/Bredbyn		27-May		35		14		0.2857142857		49		Fält		ok

		Utemässan Lycksele		30-31-maj		300		100		0.25		400		Mässa		ok

		Skolträff Bredbyn		5-Jun		32		35		0.5223880597		67		Fält		ok

		Henriksson fält Sollefteå		9-Jun		17		1		0.0555555556		18		Fält		ok

		Paubäcken, Ume- och Vindelälvens vattenråd		13-Jun		15		4		0.2105263158		19		Liten tema		ok

		Familjedag Bäcksjön		16-Jul		100		100		0.5		200		Stor tema		ok

		Familjedag Lycksele		17-Jul		60		70		0.5384615385		130		Stor tema		ok

		Familjedag Skellefteå		18-Jul		110		110		0.5		220		Stor tema		ok

		Sävarån		30-Jul		21		9		0.3		30		Fält		ok

		Furunäs inspirationsdag		9-Aug		8		14		0.6363636364		22		Liten tema		ok

		Skogskollo		14-Aug		0		17		1		17		Liten tema		ok

		FVO Skellefteå km fält		17-Aug		11		2		0.1538461538		13		Liten tema		ok

		Ruskträsk		19-Aug		7		4		0.3636363636		11		Liten tema		ok

		Skogens dag		23-Aug		150		100		0.4		250		Mässa		ok

		Fördj. Tallån		26-Aug		16		3		0.1578947368		19		Fördjupning		påbörjad

		FVO Karlsbäcken		27-Aug		10		1		0.0909090909		11		Liten tema		påbörjad

		Fördj. Bäckån		28-Aug		5		2		0.2857142857		7		Fördjupning

		Henrikson Kalix		16-Sep		19

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		11		0.3666666667		30		Fält

		Henrikson Piteå/Luleå		17-Sep		17

Lotta Ström: Lotta Ström:
Samma haär		

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		17		0.5		34		Fält

		Tallån, lekbotten		18-Sep		11		0		0		11		Liten tema

		Familjedag		20-Sep		500		600		0.5454545455		1100		Stor tema

		Marsån		21-Sep		11		1		0.0833333333		12		Fördjupning

		Jämställdhetskonferens Skellefteå		24-25-sept		27		59		0.6860465116		86		Slutkonferens

		Nydala familjeskogsdag		27-Sep		280		220		0.44		500		Mässa

		Kågeälven		28-Sep		59		19		0.2435897436		78		Fält

		Bureälven, nedre		29-Sep		4		1		0.2		5		Fält

		Bureälven, övre		30-Sep		3		1		0.25		4		Fält

		G. Westrin/M. Falklind, Östersund		20-Oct		58		10		0.1470588235		68		Stor tema

		G. Westrin/M. Falklind, Härnösand		21-Oct		50		7		0.1228070175		57		Stor tema

		G. Westrin/M. Falklind, Piteå		22-Oct		28		7		0.2		35		Stor tema

		G. Westrin/M. Falklind, Umeå		23-Oct		50		25		0.3333333333		75		Stor tema

		Mattias Klum		4-Nov		104		145		0.5823293173		249		Stor tema

		Fiskekryssning		7-8-nov		160		40		0.2		200		Mässa

		Tavelån fält		15-Nov		4		3		0.4285714286		7		Fördjupning

		Öreälven		16-Nov		32		21		0.3962264151		53		Liten tema

		Summa 2014 (andel kv medel)		72		4288		2188		0.3378628783		6476



		Total summa 2013 - 2014		89		5028		2443		0.3269977245		7471



		Målsättning								0.15		3270





Sort_datum

		Träff		År		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Tot_ackum		Träff		Kompis				Summering 2013-14

		Torvsjö kvarnar		2013		31-Jul		49		26		0.347		75		75		fält		ok						Antal träffar		Mål 

		Rörträsk		2013		3-Aug		34		17		0.333		51		126		fält		ok				Fält		17		11

		Tvärån FVO		2013		8-Aug		5		1		0.167		6		132		fält		2013, ej inrapporterad				Liten tema		22		30

		Ramsele		2013		10-Aug		52		28		0.350		80		212		fält		ok				Stor tema		16		24

		Ruskträsk/Åman		2013		18-Aug		12		1		0.077		13		225		fält		ok				Mässa		23

		Hökmark		2013		24-Aug		25		4		0.138		29		254		mässa		ok				Fördjupning		11		11

		Tuggenbäcken*		2013		31-Aug		5		1		0.167		6		260		fält		ok				Totalt		89

		Sävarån		2013		1-Sep		18		6		0.250		24		284		fält		ok

		VRO 11 Öre		2013		10-Sep		7		3		0.300		10		294		liten tema		ok

		Falklind Skellefteå		2013		14-Oct		64		4		0.059		68		362		stor tema		ok

		Falklind Vilhelmina		2013		15-Oct		12				0.000		12		374		stor tema		ok										Deltagare tot		Deltagare medel		Andel kvinnor

		Falklind Umeå		2013		16-Oct		64		8		0.111		72		446		stor tema		ok

		Markavvattning Lycksele		2013		23-Oct		23		17		0.425		40		486		stor tema		ok

		Fiskekryssning		2013		8-Nov		300		100		0.250		400		886		mässa

		Pär Holmgren Skellefteå		2013		26-Nov		21		12		0.364		33		919		stor tema		ok

		Pär Holmgren Umeå		2013		27-Nov		45		24		0.348		69		988		stor tema		ok

		Universitet		2013		11-Dec		4		3		0.429		7		995		liten tema		ok

		FVO Burträsk		2014		16-Jan		23		5		0.179		28		1023		liten tema

		FVO Örträsk		2014		28-Jan		13		2		0.133		15		1038		liten tema

		SLU		2014		13-Feb		12		9		0.429		21		1059		liten tema

		FVO Umeå kommun		2014		20-Feb		18		2		0.100		20		1079		liten tema

		Henriksson Ö-vik		2014		25-Feb		23		7		0.233		30		1109		stor tema

		Henrikson Vilhelmina		2014		26-Feb		3		0		0.000		3		1112		stor tema

		FVO Skellefteå (Kåge)		2014		26-Feb		16		2		0.111		18		1130		liten tema

		Henrikson Kalix		2014		4-Mar		30		4		0.118		34		1164		stor tema

		Henriksson Piteå		2014		5-Mar		21		3		0.125		24		1188		stor tema

		Westrin Lycksele		2014		10-Mar		13		2		0.133		15		1203		stor tema

		Westrin Sorsele		2014		11-Mar		9		1		0.100		10		1213		stor tema

		Åhedån		2014		13-Mar		15		1		0.063		16		1229		Fördjupning

		Sportfiskemässan Kista		2014		22-Mar		1000		100		0.091		1100		2329		mässa

		Fördj. Marsån		2014		26-Mar		12		1		0.077		13		2342		Fördjupning

		Fördj. Saxån		2014		27-Mar		3		0		0.000		3		2345		Fördjupning

		Fördj. Skäppträskån		2014		1-Apr		7		3		0.300		10		2355		Fördjupning

		Henrikson Umeå		2014		1-Apr		7		6		0.462		13		2368		stor tema

		Fördj. Tallån		2014		2-Apr		25		7		0.219		32		2400		Fördjupning

		Henrikson Pajala		2014		2-Apr		3		0		0.000		3		2403		stor tema

		Fördj. Bäckån		2014		3-Apr		30		10		0.250		40		2443		Fördjupning

		Henrikson Luleå		2014		3-Apr		18		9		0.333		27		2470		stor tema

		Fördj. Tavelån		2014		8-Apr		26		7		0.212		33		2503		Fördjupning

		Älvafton		2014		9-Apr		90		20		0.182		110		2613		stor tema

		Skogens vatten (cirkel)		2014		14-Apr		4		3		0.429		7		2620		Fördjupning

		Karlsbäcksgården		2014		24-Apr		6		2		0.250		8		2628		liten tema

		Westrin Skellefteå		2014		25-Apr		55		10		0.154		65		2693		stor tema

		Henrikson Sållefteå		2014		5-May		25		1		0.038		26		2719		stor tema

		Naturbruksgym, Harrbäcken		2014		6-May		11		0		0.000		11		2730		fält

		Henrikson Bredbyn		2014		6-May		15		7		0.318		22		2752		stor tema

		Rickleån		2014		15-May		6		0		0.000		6		2758		liten tema

		Kvarnbäcken?		2014		15-May		6		1		0.143		7		2765		Fält

		Familjeskogsdag med Norra, Nydala		2014		17-May		130		70		0.350		200		2965		mässa

		Skogens vatten (cirkel) Fältträff		2014		18-May		10		0		0.000		10		2975		Fält

		Brattsbacka FVO		2014		20-May		6		1		0.143		7		2982		liten tema

		Naturdag Kvarnbäcken 		2014		22-May		21		16		0.432		37		3019		fält

		Dorotea Allmänning		2014		23-May		12		3		0.200		15		3034		liten tema

		Familjeskogsdag med Norra, Brattsand		2014		24-May		250		100		0.286		350		3384		mässa

		Henriksson fält Ö-vik/Bredbyn		2014		27-May		35		14		0.286		49		3433		Fält

		Utemässan Lycksele		2014		30-May		300		100		0.250		400		3833		mässa

		Skolträff Bredbyn		2014		5-Jun		32		35		0.522		67		3900		Fält

		Henriksson fält Sollefteå		2014		9-Jun		17		1		0.056		18		3918		Fält

		Paubäcken, Ume- och Vindelälvens vattenråd		2014		13-Jun		15		4		0.211		19		3937		Fält

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Bäcksjön		2014		16-Jul		100		100		0.500		200		4137		stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Lycksele		2014		17-Jul		60		70		0.538		130		4267		stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Skellefteå		2014		18-Jul		110		110		0.500		220		4487		stor tema

		Sävarån		2014		30-Jul		21		9		0.300		30		4517		Fält

		Furunäs inspirationsdag		2014		9-Aug		8		14		0.636		22		4539		Fält

		Skogskollo		2014		14-Aug		0		17		1.000		17		4556		Liten tema		ok

		FVO Skellefteå km fält		2014		17-Aug		11		2		0.154		13		4569		Liten tema		ok

		Ruskträsk		2014		19-Aug		7		4		0.364		11		4580		Liten tema		ok

		Skogens dag		2014		23-Aug		150		100		0.400		250		4830		Mässa		ok

		Fördj. Tallån		2014		26-Aug		16		3		0.158		19		4849		Fördjupning

		FVO Karlsbäcken		2014		27-Aug		10		1		0.091		11		4860		Liten tema

		Fördj. Bäckån		2014		28-Aug		5		2		0.286		7		4867		Fördjupning

		Henrikson Kalix		2014		16-Sep		19

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		11		0.367		30		4897		Fält

		Henrikson Piteå/Luleå		2014		17-Sep		17

Lotta Ström: Lotta Ström:
Samma haär		17		0.500		34		4931		Fält

		Tallån, lekbotten		2014		18-Sep		11				0.000		11		4942		Liten tema

		Familjedag Klabböle		2014		20-Sep		500		600		0.545		1100		6042		Stor tema

		Marsån		2014		21-Sep		11		1		0.083		12		6054		Fördjupning

		Jämställdhetskonferens Skellefteå		2014		24-Sep						ERROR:#DIV/0!		0		6054		Slutkonferens

		Nydala familjeskogsdag		2014		27-Sep		280		220		0.440		500		6554		Mässa

		Kågeälven		2014		28-Sep						ERROR:#DIV/0!		0		6554		Fält

		Bureälven, nedre		2014		29-Sep		4		1		0.200		5		6559		Fält

		Bureälven, övre		2014		30-Sep		3		1		0.250		4		6563		Fält



		Summering						Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt				Antal träffar

		Summa 2013 (andel kv medel)						736		252		0.2302865335		988				17

		Summa 2014 (andel kv medel)						3720		1855		ERROR:#DIV/0!		5575				47						Mål: 3270

		Total summa 2013-14						3412		1127		0.2266231513		6563				64
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Sort_kategori

		Träff		År		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Kategori		Kompis				Summering 2013-14

		Torvsjö kvarnar		2013		31-Jul		49		26		0.347		75		Fält		ok				Kategori		Antal träffar		Mål 		Deltagare tot		Deltagare medel		Andel kvinnor		Mål andel kvinnor

		Rörträsk		2013		3-Aug		34		17		0.333		51		Fält		ok				Fält		22		11		598		31		0.25		0.15				150

		Tvärån FVO		2013		8-Aug		5		1		0.167		6		Fält		2013, ej inrapporterad				Liten tema		16		30		218		16		0.22		0.15				47

		Ramsele		2013		10-Aug		52		28		0.350		80		Fält		ok				Stor tema		23		24		2326		164		0.26		0.15				595

		Ruskträsk/Åman		2013		18-Aug		12		1		0.077		13		Fält		ok				Mässa		8				3229		18		0.20		0.15				647

		Tuggenbäcken*		2013		31-Aug		5		1		0.167		6		Fält		ok				Fördjupning		11		11		192		14		0.26		0.15				50

		Sävarån		2013		1-Sep		18		6		0.250		24		Fält		ok				Totalt		80		76		6563		49		0.24		0.15

		Naturbruksgym, Harrbäcken		2014		6-May		11		0		0.000		11		Fält						Bara mässa						3229

		Kvarnbäcken?		2014		15-May		6		1		0.143		7		Fält						Deltagare tom 2014-10-01

Tobias Eriksson: Tobias Eriksson:
Ej Kågeälven eller Jämkonferens!						3334

		Skogens vatten (cirkel) Fältträff		2014		18-May		10		0		0.000		10		Fält						Mål						3270

		Naturdag Kvarnbäcken 		2014		22-May		21		16		0.432		37		Fält

		Henriksson fält Ö-vik/Bredbyn		2014		27-May		35		14		0.286		49		Fält

		Skolträff Bredbyn		2014		5-Jun		32		35		0.522		67		Fält

		Henriksson fält Sollefteå		2014		9-Jun		17		1		0.056		18		Fält

		Paubäcken, Ume- och Vindelälvens vattenråd		2014		13-Jun		15		4		0.211		19		Fält

		Sävarån		2014		30-Jul		21		9		0.300		30		Fält

		Furunäs inspirationsdag		2014		9-Aug		8		14		0.636		22		Fält

		Henrikson Kalix		2014		16-Sep		19

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		11		0.367		30		Fält

		Henrikson Piteå/Luleå		2014		17-Sep		17

Lotta Ström: Lotta Ström:
Samma haär		17		0.500		34		Fält

		Kågeälven		2014		28-Sep								0		Fält

		Bureälven, nedre		2014		29-Sep		4		1		0.200		5		Fält

		Bureälven, övre		2014		30-Sep		3		1		0.250		4		Fält

		Fördj. Tallån		2014		26-Aug		16		3		0.158		19		Fördjupning

		Fördj. Bäckån		2014		28-Aug		5		2		0.286		7		Fördjupning

		Åhedån		2014		13-Mar		15		1		0.063		16		Fördjupning

		Fördj. Marsån		2014		26-Mar		12		1		0.077		13		Fördjupning

		Fördj. Saxån		2014		27-Mar		3		0		0.000		3		Fördjupning

		Fördj. Skäppträskån		2014		1-Apr		7		3		0.300		10		Fördjupning

		Fördj. Tallån		2014		2-Apr		25		7		0.219		32		Fördjupning

		Fördj. Bäckån		2014		3-Apr		30		10		0.250		40		Fördjupning

		Fördj. Tavelån		2014		8-Apr		26		7		0.212		33		Fördjupning

		Skogens vatten (cirkel)		2014		14-Apr		4		3		0.429		7		Fördjupning

		Marsån		2014		21-Sep		11		1		0.083		12		Fördjupning

		FVO Karlsbäcken		2014		27-Aug		10		1		0.091		11		Liten tema

		VRO 11 Öre		2013		10-Sep		7		3		0.300		10		Liten tema		ok

		Universitet		2013		11-Dec		4		3		0.429		7		Liten tema		ok

		FVO Burträsk		2014		16-Jan		23		5		0.179		28		Liten tema

		FVO Örträsk		2014		28-Jan		13		2		0.133		15		Liten tema

		SLU		2014		13-Feb		12		9		0.429		21		Liten tema

		FVO Umeå kommun		2014		20-Feb		18		2		0.100		20		Liten tema

		FVO Skellefteå (Kåge)		2014		26-Feb		16		2		0.111		18		Liten tema

		Karlsbäcksgården		2014		24-Apr		6		2		0.250		8		Liten tema

		Rickleån		2014		15-May		6		0		0.000		6		Liten tema

		Brattsbacka FVO		2014		20-May		6		1		0.143		7		Liten tema

		Dorotea Allmänning		2014		23-May		12		3		0.200		15		Liten tema

		Skogskollo		2014		14-Aug		0		17		1.000		17		Liten tema

		FVO Skellefteå km fält		2014		17-Aug		11		2		0.154		13		Liten tema

		Ruskträsk		2014		19-Aug		7		4		0.364		11		Liten tema

		Tallån, lekbotten		2014		18-Sep		11				0.000		11		Liten tema

		Hökmark		2013		24-Aug		25		4		0.138		29		Mässa		ok

		Fiskekryssning		2013		8-Nov		300		100		0.250		400		Mässa

		Sportfiskemässan Kista		2014		22-Mar		1000		100		0.091		1100		Mässa

		Familjeskogsdag med Norra, Nydala		2014		17-May		130		70		0.350		200		Mässa

		Familjeskogsdag med Norra, Brattsand		2014		24-May		250		100		0.286		350		Mässa

		Utemässan Lycksele		2014		30-May		300		100		0.250		400		Mässa

		Skogens dag		2014		23-Aug		150		100		0.400		250		Mässa

		Nydala familjeskogsdag		2014		27-Sep		280		220		0.440		500		Mässa

		Jämställdhetskonferens Skellefteå		2014		24-Sep								0		Slutkonferens

		Falklind Skellefteå		2013		14-Oct		64		4		0.059		68		Stor tema		ok

		Falklind Vilhelmina		2013		15-Oct		12				0.000		12		Stor tema		ok

		Falklind Umeå		2013		16-Oct		64		8		0.111		72		Stor tema		ok

		Markavvattning Lycksele		2013		23-Oct		23		17		0.425		40		Stor tema		ok

		Pär Holmgren Skellefteå		2013		26-Nov		21		12		0.364		33		Stor tema		ok

		Pär Holmgren Umeå		2013		27-Nov		45		24		0.348		69		Stor tema		ok

		Henriksson Ö-vik		2014		25-Feb		23		7		0.233		30		Stor tema

		Henrikson Vilhelmina		2014		26-Feb		3		0		0.000		3		Stor tema

		Henrikson Kalix		2014		4-Mar		30		4		0.118		34		Stor tema

		Henriksson Piteå		2014		5-Mar		21		3		0.125		24		Stor tema

		Westrin Lycksele		2014		10-Mar		13		2		0.133		15		Stor tema

		Westrin Sorsele		2014		11-Mar		9		1		0.100		10		Stor tema

		Henrikson Umeå		2014		1-Apr		7		6		0.462		13		Stor tema

		Henrikson Pajala		2014		2-Apr		3		0		0.000		3		Stor tema

		Henrikson Luleå		2014		3-Apr		18		9		0.333		27		Stor tema

		Älvafton		2014		9-Apr		90		20		0.182		110		Stor tema

		Westrin Skellefteå		2014		25-Apr		55		10		0.154		65		Stor tema

		Henrikson Sållefteå		2014		5-May		25		1		0.038		26		Stor tema

		Henrikson Bredbyn		2014		6-May		15		7		0.318		22		Stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Bäcksjön		2014		16-Jul		100		100		0.500		200		Stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Lycksele		2014		17-Jul		60		70		0.538		130		Stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Skellefteå		2014		18-Jul		110		110		0.500		220		Stor tema

		Familjedag Klabböle		2014		20-Sep		500		600		0.545		1100		Stor tema

		Fördj. Marsån		2014		21-Sep		10		2		0.167		12

		Fältträff Kågeälven		2014		28-Sep		59		22		0.272		81



		Summering						Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Antal träffar

		Summa 2013 (andel kv medel)						343		160		0.2274831376		503		17

		Summa 2014 (andel kv medel)						3031		997		0.2482868991		4028		47

		Total summa 2013-14						3374		1157		0.2429181865		6563		64

		Mål										0.15		3270





Antal träffar 2013-14

Antal träffar	Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	22	16	23	8	11	Mål 	Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	11	30	24	11	Antal deltagare 2013-14

Deltagare tot	Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	598	218	2326	3229	192	Deltagare i förhållande till målsättning

Antal förutom mässa	Deltagare tom 2014-10-01	Mål	3334	3270	Bara mässa	3229	Antal deltagare

Andel kvinnor för resp. träffkategori

Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	Totalt	0.25153493168649588	0.21719814276632457	0.25577576964578835	0.20026455026455026	0.26039652703186539	0.23703398427900488	Medelantalet deltagare för resp. träffkategori

Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	Totalt	30.882352941176471	16.181818181818183	163.77272727272728	18.333333333333332	14.375	48.709046345811053	

sammanställning till rapport

		Träffar 2013

		Träff		Datum		Andel kvinnor		Totalt³		Eget arrangemang¹ 		Inbjuden² 

		Skogsägarträff i Åsele (Torvsjö kvarnar)		31-Jul		0.35		75		x						26

		Skogsägarträff i Rörträsk och Gallejuar		3-Aug		0.33		51		x						17

		Lekbottenutbildning Tvärån Fiskevårdsområde (FVO)		8-Aug		0.17		6				x				1

		Familjeskogsdag i Ramsele med Tema ”Skog och vatten”		10-Aug		0.35		80		x						28

		Skogsägarträff i Åman och Ruskträskbäcken		18-Aug		0.08		13		x						1

		Skogsmässa i Hökmark		24-Aug		0.14		29				x				4

		Skog och Vattendrag vid Tuggenbäcken 		31-Aug		0.17		6		x						1

		Skogsägarträff i Sävarån ”Biologisk återställning av flottled” 		1-Sep		0.25		24		x						6

		Årsmöte Södra Västerbottens vattenråd (VRO 11) i Öre		10-Sep		0.30		10				x				3

		Falklind och Eriksson, Öringen  - en resurs att glädjas åt Skellefteå		14-Oct		0.06		68		x						4

		Falklind och Eriksson, Öringen  - en resurs att glädjas åt Vilhelmina		15-Oct		0.00		12		x						0

		Falklind och Eriksson, Öringen  - en resurs att glädjas åt Umeå		16-Oct		0.11		72		x						8

		Skog- och Vattendag i Lycksele		23-Oct		0.43		40		x						17

		Mässa på Sportfiskekryssning		8-9 nov		0.25		400				x				100

		Klimatet och våra skogar - nu och i framtiden. Pär Holmgren Skellefteå		26-Nov		0.36		33		x						12

		Klimatet och våra skogar - nu och i framtiden. Pär Holmgren Umeå		27-Nov		0.35		69		x						24

		Universitet		11-Dec		0.43		7				x				3

		Träffar 2014														0

		Inbjudan utmaningar och möjligheter för ett fiskevårdsområde i Västerbottens inland, Burträsk. 		16-Jan		0.18		28		x						5

		Årsmöte FVO Örträsk		28-Jan		0.13		15				x				2

		Undervisning kurs SLU		13-Feb		0.43		21				x				9

		Informationsmöte FVO i Umeå kommun.		20-Feb		0.10		20				x				2

		Skogsägarträff i Örnsköldsvik, Lennart Henriksson		25-Feb		0.23		30		x						7

		Skogsägarträff i Vilhelmina, Lennart Henriksson		26-Feb		0.00		3		x						0

		Utmaningar och möjligheter för ett fiskevårdsområde i Västerbottens inland, Kåge. 		26-Feb		0.11		18		x						2

		Skogsägarträff i Kalix L. Henriksson		4-Mar		0.12		34		x						4

		Skogsägarträff i Piteå L. Henriksson 		5-Mar		0.13		24		x						3

		Öringen i mitt liv, Gunnar Westrin i Lycksele		10-Mar		0.13		15		x						2

		Öringen i mitt liv, Gunnar Westrin i Sorsele		11-Mar		0.10		10		x						1

		Inormationsmöte FVO Åhedån		13-Mar		0.06		16				x				1

		Sportfiskemässan Kista		21-23-mar		0.09		1100				x				100

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Marsån		26-Mar		0.08		13		x						1

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Saxån		27-Mar		0.00		3		x						0

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Skäppträskån		1-Apr		0.30		10		x						3

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Tallån		2-Apr		0.22		32		x						7

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Bäckån		3-Apr		0.25		40		x						10

		Skogens vatten i Norrbotten L. Henriksson Umeå		1-Apr		0.46		13		x						6

		Skogens vatten i Norrbotten L. Henriksson Pajala		2-Apr		0.00		3		x						0

		Skogens vatten i Norrbotten L. Henriksson Luleå		3-Apr		0.33		27		x						9

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Tavelån		8-Apr		0.21		33		x						7

		En Älvafton i Umeå med Gunnar Westrin och Christer Borg		9-Apr		0.18		110		x						20

		Studiecirkel i Skogens vatten 		14-Apr		0.43		7				x				3

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff, Karlsbäcken.		24-Apr		0.25		8		x						2

		Öringen i mitt liv, Gunnar Westrin i Skellefteå		28-Apr		0.15		65		x						10

		Undervisning Naturbruksgym, Harrbäcken		6-May		0.00		11				x				0

		Skogens vatten i Sollefteå, L. Henriksson 		5-May		0.04		26		x						1

		Därför ska vi vårda skogsvattnen i Bredbyn. L. Henriksson		6-May		0.32		22		x						7

		Fältdag i Kvarnbäcken, Sorsele		15-May		0.17		6		x						1

		Informationskväll om Rickleån		15-May		0.00		7				x				0

		Familjeskogsdag med Norra Skogsägarna, Nydala		17-May		0.35		200				x				70

		Fältträff Skogens vatten Harrbäcken		18-May		0.00		10				x				0

		Utmaningar och möjligheter för ett fiskevårdsområde i Västerbottens inland. Brattsbacka FVO		20-May		0.14		7		x						1

		Naturdag Kvarnbäcken, Sorsele		22-May		0.43		37		x						16

		Informationsmöte med Dorotea Allmänning i Risbäck		23-May		0.20		15				x				3

		Familjeskogsdag med Norra Skogsägarna, Brattsand		24-May		0.29		350				x				100

		Fältträff med Lennart Henriksson		27-May		0.29		49		x						14

		Utemässan Lycksele		30-31-maj		0.25		400		x						100

		Fältdag mellanstadiet i Bredbyn		5-Jun		0.52		67				x				35

		Fältträff om skogens vatten, L. Henriksson Sollefteå		9-Jun		0.06		18		x						1

		Exkursion till Paubäcken och Svartlidengruvan		13-Jun		0.21		19		x						4

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. 16 juli Bäcksjön		16-Jul		0.50		200		x						100

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. 17 juli Lycksele		17-Jul		0.54		130		x						70

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. 18 juli Skellefteå		18-Jul		0.50		220		x						110

		Välkommen till en skogs- och vattendag längs Sävarån!		30-Jul		0.30		30		x						9

		Furunäs inspirationsdag		9-Aug		0.64		22				x				14

		Skogskollo		14-Aug		1.00		17				x				17

		
Utmaningar och möjligheter i Kroktjärnsbäcken		17-Aug		0.15		13		x						2

		Lär känna Ruskträskbäcken		19-Aug		0.36		11		x						4

		Skogens dag i Lycksele		23-Aug		0.40		250				x				100

		Välkommen till en skogskväll om Tallån! Fördjupningsträff		26-Aug		0.16		19		x						3

		Levande laxälvar, fältträff Karlsbäcken		27-Aug		0.09		11		x						1

		Välkommen till en skogskväll om Bäckån! Fördjupningsträff		28-Aug		0.29		7		x						2

		Inbjudan till fältträff med Lennart Henriksson den 16 september!		16-Sep		0.37		30		x						11

		Inbjudan till fältträff med Lennart Henriksson den 17 september!		17-Sep		0.50		34		x						17

		Tallån FVO-träff, lekbotten		18-Sep		0.00		11				x				0

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. Klabböle		20-Sep		0.55		1100		x						600

		Välkommen till en fältdag om Marsån!		21-Sep		0.08		12		x						1

		Slutkonferens Framtidens hållbara skogsbruk i Skellefteå		24-25-sept		0.69		86		x						59

		Nydala familjeskogsdag		27-Sep		0.44		500				x				220

		Upplev Kågeälven		28-Sep		0.24		78		x						19

		Fältmöte nedre Bureälven, Skellefteå kommun.		29-Sep		0.20		5				x				1

		Fältmöte övre Bureälven, Skellefteå kommun.		30-Sep		0.25		4				x				1

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Östersund		20-Oct		0.15		68		x						10

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Härnösand		21-Oct		0.12		57		x						7

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Piteå		22-Oct		0.20		35		x						7

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Umeå		23-Oct		0.33		75		x						25

		Mattias Klum		4-Nov		0.58		249		x						145

		Mässa på Sportfiskekryssning		7-8-nov		0.20		200				x				40

		Välkommen till en dag om Tavelån/Fällforsån!		15-Nov		0.43		7		x						3

		Välkommen till en träff om natursköna Öreälven 		16-Nov		0.40		53		x						21



		Total summa 2013 - 2014				0.33		7471		63		26				2443

						0.26										0.33

		Målsättning				0.15		3270

		Eget arrangemang¹ = egna arrangemang där vi producerat annons, inbjudan affisch m.m. för marknadsföring av arrangemanget!

		Inbjuden² = arrangemang där vi har varit inbjudna och inte producerat annons, inbjudan affisch m.m. för marknadsföring av arrangemanget!

		Totalt³ = totalt antal deltagare på ett arrangemang, både kvinnor och män.





tabell rapport

						Total antal deltagare		Andel kvinnor %		Antal arrangemang										Förväntad resultat		Verkligt resultat						Mål		Resultat

				Förväntad resultat		3270		15		67								Total antal deltagare		3270		7471				Antal arrangemang		67		89

				Verkligt resultat		7471		33		89								Andel kvinnor %		15		33				Antal deltagare		3270		7471

																		Antal arrangemang		67		89				Andel kvinnor		15%		33%

																										Ökad förståelse		70%		>80%

																										Förbättrad hänsyn		50%		>70%
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Resultat 

Juli 
2013 2014 



Mål Resultat
Antal arrangemang 67 89
Antal deltagare 3270 7471
Andel kvinnor 15% 33%
Ökad förståelse 70% >80%
Förbättrad hänsyn 50% >70%


Sum

		Träff		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Träff		Reg. i Kompis				Summering 2013-14

		Torvsjö kvarnar		31-Jul		49		26		0.3466666667		75		Fält		ok						Antal		Mål 

		Rörträsk		3-Aug		34		17		0.3333333333		51		Fält		ok				Fält		19		11

		Tvärån FVO		8-Aug		5		1		0.167		6		Fält		Nej				Liten tema		20		30

		Ramsele		10-Aug		52		28		0.35		80		Fält		ok				Stor tema		28		24

		Ruskträsk/Åman		18-Aug		12		1		0.0769230769		13		Fält		ok				Mässa		9

		Hökmark		24-Aug		25		4		0.1379310345		29		Mässa		ok				Fördjupning		12		11

		Tuggenbäcken*		31-Aug		5		1		0.1666666667		6		Fält		ok				Totalt		88		76

		Sävarån		1-Sep		18		6		0.25		24		Fält		ok

		VRO 11 Öre		10-Sep		7		3		0.3		10		Liten tema		ok

		Falklind Skellefteå		14-Oct		64		4		0.0588235294		68		Stor tema		ok

		Falklind Vilhelmina		15-Oct		12				0		12		Stor tema		ok

		Falklind Umeå		16-Oct		64		8		0.1111111111		72		Stor tema		ok

		Markavvattning Lycksele		23-Oct		23		17		0.425		40		Stor tema		ok

		Fiskekryssning		8-9 nov		300		100		0.25		400		Mässa		ok

		Pär Holmgren Skellefteå		26-Nov		21		12		0.3636363636		33		Stor tema		ok

		Pär Holmgren Umeå		27-Nov		45		24		0.347826087		69		Stor tema		ok

		Universitet		11-Dec		4		3		0.4285714286		7		Liten tema		ok

		Summa 2013 (andel kv medel)		17		740		255		0.2419503508		995

		* ej komplett, ej fått från SKS								0.256281407		Den korrekta siffran, men inte den som rapporterats för lst årsslut



		Träff		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Träff		Kompis

		FVO Burträsk		16-Jan		23		5		0.1785714286		28		Liten tema		ok

		FVO Örträsk		28-Jan		13		2		0.1333333333		15		Liten tema		ok

		SLU		13-Feb		12		9		0.4285714286		21		Liten tema		ok

		FVO Umeå kommun		20-Feb		18		2		0.1		20		Liten tema		ok

		Henriksson Ö-vik		25-Feb		23		7		0.2333333333		30		Stor tema		ok

		Henrikson Vilhelmina		26-Feb		3		0		0		3		Stor tema		ok

		FVO Skellefteå (Kåge)		26-Feb		16		2		0.1111111111		18		Liten tema		ok

		Henrikson Kalix		4-Mar		30		4		0.1176470588		34		Stor tema		ok

		Henriksson Piteå		5-Mar		21		3		0.125		24		Stor tema		ok

		Westrin Lycksele		10-Mar		13		2		0.1333333333		15		Stor tema		ok

		Westrin Sorsele		11-Mar		9		1		0.1		10		Stor tema		ok

		Åhedån		13-Mar		15		1		0.0625		16		Fördjupning		ok

		Sportfiskemässan Kista		21-23-mar		1000		100		0.0909090909		1100		Mässa		ok

		Fördj. Marsån		26-Mar		12		1		0.0769230769		13		Fördjupning		ok

		Fördj. Saxån		27-Mar		3		0		0		3		Fördjupning		ok

		Fördj. Skäppträskån		1-Apr		7		3		0.3		10		Fördjupning		ok

		Fördj. Tallån		2-Apr		25		7		0.21875		32		Fördjupning		ok

		Fördj. Bäckån		3-Apr		30		10		0.25		40		Fördjupning		ok

		Henrikson Umeå		1-Apr		7		6		0.4615384615		13		Stor tema		ok

		Henrikson Pajala		2-Apr		3		0		0		3		Stor tema		ok

		Henrikson Luleå		3-Apr		18		9		0.3333333333		27		Stor tema		ok

		Fördj. Tavelån		8-Apr		26		7		0.2121212121		33		Fördjupning		ok

		Älvafton		9-Apr		90		20		0.1818181818		110		Stor tema		ok

		Skogens vatten (cirkel)		14-Apr		4		3		0.4285714286		7		Fördjupning		ok

		Karlsbäcksgården		24-Apr		6		2		0.25		8		Liten tema		ok

		Westrin Skellefteå		25-Apr		55		10		0.1538461538		65		Stor tema		ok

		Naturbruksgym, Harrbäcken		6-May		11		0		0		11		Fält		ok

		Henrikson Sållefteå		5-May		25		1		0.0384615385		26		Stor tema		ok

		Henrikson Bredbyn		6-May		15		7		0.3181818182		22		Stor tema		ok

		Kvarnbäcken 		15-May		5		1		0.1666666667		6		Liten tema		ok

		Rickleån		15-May		7		0		0		7		Liten tema		ok

		Familjeskogsdag med Norra, Nydala		17-May		130		70		0.35		200		Mässa		ok

		Skogens vatten (cirkel) Fältträff		18-May		10		0		0		10		Fält		ok

		Brattsbacka FVO		20-May		6		1		0.1428571429		7		Liten tema		ok

		Naturdag Kvarnbäcken 		22-May		21		16		0.4324324324		37		Fält		ok

		Dorotea Allmänning		23-May		12		3		0.2		15		Liten tema		ok

		Familjeskogsdag med Norra, Brattsand		24-May		250		100		0.2857142857		350		Mässa		ok

		Henriksson fält Ö-vik/Bredbyn		27-May		35		14		0.2857142857		49		Fält		ok

		Utemässan Lycksele		30-31-maj		300		100		0.25		400		Mässa		ok

		Skolträff Bredbyn		5-Jun		32		35		0.5223880597		67		Fält		ok

		Henriksson fält Sollefteå		9-Jun		17		1		0.0555555556		18		Fält		ok

		Paubäcken, Ume- och Vindelälvens vattenråd		13-Jun		15		4		0.2105263158		19		Liten tema		ok

		Familjedag Bäcksjön		16-Jul		100		100		0.5		200		Stor tema		ok

		Familjedag Lycksele		17-Jul		60		70		0.5384615385		130		Stor tema		ok

		Familjedag Skellefteå		18-Jul		110		110		0.5		220		Stor tema		ok

		Sävarån		30-Jul		21		9		0.3		30		Fält		ok

		Furunäs inspirationsdag		9-Aug		8		14		0.6363636364		22		Liten tema		ok

		Skogskollo		14-Aug		0		17		1		17		Liten tema		ok

		FVO Skellefteå km fält		17-Aug		11		2		0.1538461538		13		Liten tema		ok

		Ruskträsk		19-Aug		7		4		0.3636363636		11		Liten tema		ok

		Skogens dag		23-Aug		150		100		0.4		250		Mässa		ok

		Fördj. Tallån		26-Aug		16		3		0.1578947368		19		Fördjupning		påbörjad

		FVO Karlsbäcken		27-Aug		10		1		0.0909090909		11		Liten tema		påbörjad

		Fördj. Bäckån		28-Aug		5		2		0.2857142857		7		Fördjupning

		Henrikson Kalix		16-Sep		19

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		11		0.3666666667		30		Fält

		Henrikson Piteå/Luleå		17-Sep		17

Lotta Ström: Lotta Ström:
Samma haär		

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		17		0.5		34		Fält

		Tallån, lekbotten		18-Sep		11		0		0		11		Liten tema

		Familjedag		20-Sep		500		600		0.5454545455		1100		Stor tema

		Marsån		21-Sep		11		1		0.0833333333		12		Fördjupning

		Jämställdhetskonferens Skellefteå		24-25-sept		27		59		0.6860465116		86		Slutkonferens

		Nydala familjeskogsdag		27-Sep		280		220		0.44		500		Mässa

		Kågeälven		28-Sep		59		19		0.2435897436		78		Fält

		Bureälven, nedre		29-Sep		4		1		0.2		5		Fält

		Bureälven, övre		30-Sep		3		1		0.25		4		Fält

		G. Westrin/M. Falklind, Östersund		20-Oct		58		10		0.1470588235		68		Stor tema

		G. Westrin/M. Falklind, Härnösand		21-Oct		50		7		0.1228070175		57		Stor tema

		G. Westrin/M. Falklind, Piteå		22-Oct		28		7		0.2		35		Stor tema

		G. Westrin/M. Falklind, Umeå		23-Oct		50		25		0.3333333333		75		Stor tema

		Mattias Klum		4-Nov		104		145		0.5823293173		249		Stor tema

		Fiskekryssning		7-8-nov		160		40		0.2		200		Mässa

		Tavelån fält		15-Nov		4		3		0.4285714286		7		Fördjupning

		Öreälven		16-Nov		32		21		0.3962264151		53		Liten tema

		Summa 2014 (andel kv medel)		72		4288		2188		0.3378628783		6476



		Total summa 2013 - 2014		89		5028		2443		0.3269977245		7471



		Målsättning								0.15		3270





Sort_datum

		Träff		År		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Tot_ackum		Träff		Kompis				Summering 2013-14

		Torvsjö kvarnar		2013		31-Jul		49		26		0.347		75		75		fält		ok						Antal träffar		Mål 

		Rörträsk		2013		3-Aug		34		17		0.333		51		126		fält		ok				Fält		17		11

		Tvärån FVO		2013		8-Aug		5		1		0.167		6		132		fält		2013, ej inrapporterad				Liten tema		22		30

		Ramsele		2013		10-Aug		52		28		0.350		80		212		fält		ok				Stor tema		16		24

		Ruskträsk/Åman		2013		18-Aug		12		1		0.077		13		225		fält		ok				Mässa		23

		Hökmark		2013		24-Aug		25		4		0.138		29		254		mässa		ok				Fördjupning		11		11

		Tuggenbäcken*		2013		31-Aug		5		1		0.167		6		260		fält		ok				Totalt		89

		Sävarån		2013		1-Sep		18		6		0.250		24		284		fält		ok

		VRO 11 Öre		2013		10-Sep		7		3		0.300		10		294		liten tema		ok

		Falklind Skellefteå		2013		14-Oct		64		4		0.059		68		362		stor tema		ok

		Falklind Vilhelmina		2013		15-Oct		12				0.000		12		374		stor tema		ok										Deltagare tot		Deltagare medel		Andel kvinnor

		Falklind Umeå		2013		16-Oct		64		8		0.111		72		446		stor tema		ok

		Markavvattning Lycksele		2013		23-Oct		23		17		0.425		40		486		stor tema		ok

		Fiskekryssning		2013		8-Nov		300		100		0.250		400		886		mässa

		Pär Holmgren Skellefteå		2013		26-Nov		21		12		0.364		33		919		stor tema		ok

		Pär Holmgren Umeå		2013		27-Nov		45		24		0.348		69		988		stor tema		ok

		Universitet		2013		11-Dec		4		3		0.429		7		995		liten tema		ok

		FVO Burträsk		2014		16-Jan		23		5		0.179		28		1023		liten tema

		FVO Örträsk		2014		28-Jan		13		2		0.133		15		1038		liten tema

		SLU		2014		13-Feb		12		9		0.429		21		1059		liten tema

		FVO Umeå kommun		2014		20-Feb		18		2		0.100		20		1079		liten tema

		Henriksson Ö-vik		2014		25-Feb		23		7		0.233		30		1109		stor tema

		Henrikson Vilhelmina		2014		26-Feb		3		0		0.000		3		1112		stor tema

		FVO Skellefteå (Kåge)		2014		26-Feb		16		2		0.111		18		1130		liten tema

		Henrikson Kalix		2014		4-Mar		30		4		0.118		34		1164		stor tema

		Henriksson Piteå		2014		5-Mar		21		3		0.125		24		1188		stor tema

		Westrin Lycksele		2014		10-Mar		13		2		0.133		15		1203		stor tema

		Westrin Sorsele		2014		11-Mar		9		1		0.100		10		1213		stor tema

		Åhedån		2014		13-Mar		15		1		0.063		16		1229		Fördjupning

		Sportfiskemässan Kista		2014		22-Mar		1000		100		0.091		1100		2329		mässa

		Fördj. Marsån		2014		26-Mar		12		1		0.077		13		2342		Fördjupning

		Fördj. Saxån		2014		27-Mar		3		0		0.000		3		2345		Fördjupning

		Fördj. Skäppträskån		2014		1-Apr		7		3		0.300		10		2355		Fördjupning

		Henrikson Umeå		2014		1-Apr		7		6		0.462		13		2368		stor tema

		Fördj. Tallån		2014		2-Apr		25		7		0.219		32		2400		Fördjupning

		Henrikson Pajala		2014		2-Apr		3		0		0.000		3		2403		stor tema

		Fördj. Bäckån		2014		3-Apr		30		10		0.250		40		2443		Fördjupning

		Henrikson Luleå		2014		3-Apr		18		9		0.333		27		2470		stor tema

		Fördj. Tavelån		2014		8-Apr		26		7		0.212		33		2503		Fördjupning

		Älvafton		2014		9-Apr		90		20		0.182		110		2613		stor tema

		Skogens vatten (cirkel)		2014		14-Apr		4		3		0.429		7		2620		Fördjupning

		Karlsbäcksgården		2014		24-Apr		6		2		0.250		8		2628		liten tema

		Westrin Skellefteå		2014		25-Apr		55		10		0.154		65		2693		stor tema

		Henrikson Sållefteå		2014		5-May		25		1		0.038		26		2719		stor tema

		Naturbruksgym, Harrbäcken		2014		6-May		11		0		0.000		11		2730		fält

		Henrikson Bredbyn		2014		6-May		15		7		0.318		22		2752		stor tema

		Rickleån		2014		15-May		6		0		0.000		6		2758		liten tema

		Kvarnbäcken?		2014		15-May		6		1		0.143		7		2765		Fält

		Familjeskogsdag med Norra, Nydala		2014		17-May		130		70		0.350		200		2965		mässa

		Skogens vatten (cirkel) Fältträff		2014		18-May		10		0		0.000		10		2975		Fält

		Brattsbacka FVO		2014		20-May		6		1		0.143		7		2982		liten tema

		Naturdag Kvarnbäcken 		2014		22-May		21		16		0.432		37		3019		fält

		Dorotea Allmänning		2014		23-May		12		3		0.200		15		3034		liten tema

		Familjeskogsdag med Norra, Brattsand		2014		24-May		250		100		0.286		350		3384		mässa

		Henriksson fält Ö-vik/Bredbyn		2014		27-May		35		14		0.286		49		3433		Fält

		Utemässan Lycksele		2014		30-May		300		100		0.250		400		3833		mässa

		Skolträff Bredbyn		2014		5-Jun		32		35		0.522		67		3900		Fält

		Henriksson fält Sollefteå		2014		9-Jun		17		1		0.056		18		3918		Fält

		Paubäcken, Ume- och Vindelälvens vattenråd		2014		13-Jun		15		4		0.211		19		3937		Fält

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Bäcksjön		2014		16-Jul		100		100		0.500		200		4137		stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Lycksele		2014		17-Jul		60		70		0.538		130		4267		stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Skellefteå		2014		18-Jul		110		110		0.500		220		4487		stor tema

		Sävarån		2014		30-Jul		21		9		0.300		30		4517		Fält

		Furunäs inspirationsdag		2014		9-Aug		8		14		0.636		22		4539		Fält

		Skogskollo		2014		14-Aug		0		17		1.000		17		4556		Liten tema		ok

		FVO Skellefteå km fält		2014		17-Aug		11		2		0.154		13		4569		Liten tema		ok

		Ruskträsk		2014		19-Aug		7		4		0.364		11		4580		Liten tema		ok

		Skogens dag		2014		23-Aug		150		100		0.400		250		4830		Mässa		ok

		Fördj. Tallån		2014		26-Aug		16		3		0.158		19		4849		Fördjupning

		FVO Karlsbäcken		2014		27-Aug		10		1		0.091		11		4860		Liten tema

		Fördj. Bäckån		2014		28-Aug		5		2		0.286		7		4867		Fördjupning

		Henrikson Kalix		2014		16-Sep		19

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		11		0.367		30		4897		Fält

		Henrikson Piteå/Luleå		2014		17-Sep		17

Lotta Ström: Lotta Ström:
Samma haär		17		0.500		34		4931		Fält

		Tallån, lekbotten		2014		18-Sep		11				0.000		11		4942		Liten tema

		Familjedag Klabböle		2014		20-Sep		500		600		0.545		1100		6042		Stor tema

		Marsån		2014		21-Sep		11		1		0.083		12		6054		Fördjupning

		Jämställdhetskonferens Skellefteå		2014		24-Sep						ERROR:#DIV/0!		0		6054		Slutkonferens

		Nydala familjeskogsdag		2014		27-Sep		280		220		0.440		500		6554		Mässa

		Kågeälven		2014		28-Sep						ERROR:#DIV/0!		0		6554		Fält

		Bureälven, nedre		2014		29-Sep		4		1		0.200		5		6559		Fält

		Bureälven, övre		2014		30-Sep		3		1		0.250		4		6563		Fält



		Summering						Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt				Antal träffar

		Summa 2013 (andel kv medel)						736		252		0.2302865335		988				17

		Summa 2014 (andel kv medel)						3720		1855		ERROR:#DIV/0!		5575				47						Mål: 3270

		Total summa 2013-14						3412		1127		0.2266231513		6563				64
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Sort_kategori

		Träff		År		Datum		Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Kategori		Kompis				Summering 2013-14

		Torvsjö kvarnar		2013		31-Jul		49		26		0.347		75		Fält		ok				Kategori		Antal träffar		Mål 		Deltagare tot		Deltagare medel		Andel kvinnor		Mål andel kvinnor

		Rörträsk		2013		3-Aug		34		17		0.333		51		Fält		ok				Fält		22		11		598		31		0.25		0.15				150

		Tvärån FVO		2013		8-Aug		5		1		0.167		6		Fält		2013, ej inrapporterad				Liten tema		16		30		218		16		0.22		0.15				47

		Ramsele		2013		10-Aug		52		28		0.350		80		Fält		ok				Stor tema		23		24		2326		164		0.26		0.15				595

		Ruskträsk/Åman		2013		18-Aug		12		1		0.077		13		Fält		ok				Mässa		8				3229		18		0.20		0.15				647

		Tuggenbäcken*		2013		31-Aug		5		1		0.167		6		Fält		ok				Fördjupning		11		11		192		14		0.26		0.15				50

		Sävarån		2013		1-Sep		18		6		0.250		24		Fält		ok				Totalt		80		76		6563		49		0.24		0.15

		Naturbruksgym, Harrbäcken		2014		6-May		11		0		0.000		11		Fält						Bara mässa						3229

		Kvarnbäcken?		2014		15-May		6		1		0.143		7		Fält						Deltagare tom 2014-10-01

Tobias Eriksson: Tobias Eriksson:
Ej Kågeälven eller Jämkonferens!						3334

		Skogens vatten (cirkel) Fältträff		2014		18-May		10		0		0.000		10		Fält						Mål						3270

		Naturdag Kvarnbäcken 		2014		22-May		21		16		0.432		37		Fält

		Henriksson fält Ö-vik/Bredbyn		2014		27-May		35		14		0.286		49		Fält

		Skolträff Bredbyn		2014		5-Jun		32		35		0.522		67		Fält

		Henriksson fält Sollefteå		2014		9-Jun		17		1		0.056		18		Fält

		Paubäcken, Ume- och Vindelälvens vattenråd		2014		13-Jun		15		4		0.211		19		Fält

		Sävarån		2014		30-Jul		21		9		0.300		30		Fält

		Furunäs inspirationsdag		2014		9-Aug		8		14		0.636		22		Fält

		Henrikson Kalix		2014		16-Sep		19

Lotta Ström: Lotta Ström:
Bara ca från anmälningslistan		11		0.367		30		Fält

		Henrikson Piteå/Luleå		2014		17-Sep		17

Lotta Ström: Lotta Ström:
Samma haär		17		0.500		34		Fält

		Kågeälven		2014		28-Sep								0		Fält

		Bureälven, nedre		2014		29-Sep		4		1		0.200		5		Fält

		Bureälven, övre		2014		30-Sep		3		1		0.250		4		Fält

		Fördj. Tallån		2014		26-Aug		16		3		0.158		19		Fördjupning

		Fördj. Bäckån		2014		28-Aug		5		2		0.286		7		Fördjupning

		Åhedån		2014		13-Mar		15		1		0.063		16		Fördjupning

		Fördj. Marsån		2014		26-Mar		12		1		0.077		13		Fördjupning

		Fördj. Saxån		2014		27-Mar		3		0		0.000		3		Fördjupning

		Fördj. Skäppträskån		2014		1-Apr		7		3		0.300		10		Fördjupning

		Fördj. Tallån		2014		2-Apr		25		7		0.219		32		Fördjupning

		Fördj. Bäckån		2014		3-Apr		30		10		0.250		40		Fördjupning

		Fördj. Tavelån		2014		8-Apr		26		7		0.212		33		Fördjupning

		Skogens vatten (cirkel)		2014		14-Apr		4		3		0.429		7		Fördjupning

		Marsån		2014		21-Sep		11		1		0.083		12		Fördjupning

		FVO Karlsbäcken		2014		27-Aug		10		1		0.091		11		Liten tema

		VRO 11 Öre		2013		10-Sep		7		3		0.300		10		Liten tema		ok

		Universitet		2013		11-Dec		4		3		0.429		7		Liten tema		ok

		FVO Burträsk		2014		16-Jan		23		5		0.179		28		Liten tema

		FVO Örträsk		2014		28-Jan		13		2		0.133		15		Liten tema

		SLU		2014		13-Feb		12		9		0.429		21		Liten tema

		FVO Umeå kommun		2014		20-Feb		18		2		0.100		20		Liten tema

		FVO Skellefteå (Kåge)		2014		26-Feb		16		2		0.111		18		Liten tema

		Karlsbäcksgården		2014		24-Apr		6		2		0.250		8		Liten tema

		Rickleån		2014		15-May		6		0		0.000		6		Liten tema

		Brattsbacka FVO		2014		20-May		6		1		0.143		7		Liten tema

		Dorotea Allmänning		2014		23-May		12		3		0.200		15		Liten tema

		Skogskollo		2014		14-Aug		0		17		1.000		17		Liten tema

		FVO Skellefteå km fält		2014		17-Aug		11		2		0.154		13		Liten tema

		Ruskträsk		2014		19-Aug		7		4		0.364		11		Liten tema

		Tallån, lekbotten		2014		18-Sep		11				0.000		11		Liten tema

		Hökmark		2013		24-Aug		25		4		0.138		29		Mässa		ok

		Fiskekryssning		2013		8-Nov		300		100		0.250		400		Mässa

		Sportfiskemässan Kista		2014		22-Mar		1000		100		0.091		1100		Mässa

		Familjeskogsdag med Norra, Nydala		2014		17-May		130		70		0.350		200		Mässa

		Familjeskogsdag med Norra, Brattsand		2014		24-May		250		100		0.286		350		Mässa

		Utemässan Lycksele		2014		30-May		300		100		0.250		400		Mässa

		Skogens dag		2014		23-Aug		150		100		0.400		250		Mässa

		Nydala familjeskogsdag		2014		27-Sep		280		220		0.440		500		Mässa

		Jämställdhetskonferens Skellefteå		2014		24-Sep								0		Slutkonferens

		Falklind Skellefteå		2013		14-Oct		64		4		0.059		68		Stor tema		ok

		Falklind Vilhelmina		2013		15-Oct		12				0.000		12		Stor tema		ok

		Falklind Umeå		2013		16-Oct		64		8		0.111		72		Stor tema		ok

		Markavvattning Lycksele		2013		23-Oct		23		17		0.425		40		Stor tema		ok

		Pär Holmgren Skellefteå		2013		26-Nov		21		12		0.364		33		Stor tema		ok

		Pär Holmgren Umeå		2013		27-Nov		45		24		0.348		69		Stor tema		ok

		Henriksson Ö-vik		2014		25-Feb		23		7		0.233		30		Stor tema

		Henrikson Vilhelmina		2014		26-Feb		3		0		0.000		3		Stor tema

		Henrikson Kalix		2014		4-Mar		30		4		0.118		34		Stor tema

		Henriksson Piteå		2014		5-Mar		21		3		0.125		24		Stor tema

		Westrin Lycksele		2014		10-Mar		13		2		0.133		15		Stor tema

		Westrin Sorsele		2014		11-Mar		9		1		0.100		10		Stor tema

		Henrikson Umeå		2014		1-Apr		7		6		0.462		13		Stor tema

		Henrikson Pajala		2014		2-Apr		3		0		0.000		3		Stor tema

		Henrikson Luleå		2014		3-Apr		18		9		0.333		27		Stor tema

		Älvafton		2014		9-Apr		90		20		0.182		110		Stor tema

		Westrin Skellefteå		2014		25-Apr		55		10		0.154		65		Stor tema

		Henrikson Sållefteå		2014		5-May		25		1		0.038		26		Stor tema

		Henrikson Bredbyn		2014		6-May		15		7		0.318		22		Stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Bäcksjön		2014		16-Jul		100		100		0.500		200		Stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Lycksele		2014		17-Jul		60		70		0.538		130		Stor tema

		Familjedag med Pyssel-Jenny, Skellefteå		2014		18-Jul		110		110		0.500		220		Stor tema

		Familjedag Klabböle		2014		20-Sep		500		600		0.545		1100		Stor tema

		Fördj. Marsån		2014		21-Sep		10		2		0.167		12

		Fältträff Kågeälven		2014		28-Sep		59		22		0.272		81



		Summering						Män		Kvinnor		Andel kvinnor		Totalt		Antal träffar

		Summa 2013 (andel kv medel)						343		160		0.2274831376		503		17

		Summa 2014 (andel kv medel)						3031		997		0.2482868991		4028		47

		Total summa 2013-14						3374		1157		0.2429181865		6563		64

		Mål										0.15		3270





Antal träffar 2013-14

Antal träffar	Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	22	16	23	8	11	Mål 	Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	11	30	24	11	Antal deltagare 2013-14

Deltagare tot	Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	598	218	2326	3229	192	Deltagare i förhållande till målsättning

Antal förutom mässa	Deltagare tom 2014-10-01	Mål	3334	3270	Bara mässa	3229	Antal deltagare

Andel kvinnor för resp. träffkategori

Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	Totalt	0.25153493168649588	0.21719814276632457	0.25577576964578835	0.20026455026455026	0.26039652703186539	0.23703398427900488	Medelantalet deltagare för resp. träffkategori

Fält	Liten tema	Stor tema	Mässa	Fördjupning	Totalt	30.882352941176471	16.181818181818183	163.77272727272728	18.333333333333332	14.375	48.709046345811053	

sammanställning till rapport

		Träffar 2013

		Träff		Datum		Andel kvinnor		Totalt³		Eget arrangemang¹ 		Inbjuden² 

		Skogsägarträff i Åsele (Torvsjö kvarnar)		31-Jul		0.35		75		x						26

		Skogsägarträff i Rörträsk och Gallejuar		3-Aug		0.33		51		x						17

		Lekbottenutbildning Tvärån Fiskevårdsområde (FVO)		8-Aug		0.17		6				x				1

		Familjeskogsdag i Ramsele med Tema ”Skog och vatten”		10-Aug		0.35		80		x						28

		Skogsägarträff i Åman och Ruskträskbäcken		18-Aug		0.08		13		x						1

		Skogsmässa i Hökmark		24-Aug		0.14		29				x				4

		Skog och Vattendrag vid Tuggenbäcken 		31-Aug		0.17		6		x						1

		Skogsägarträff i Sävarån ”Biologisk återställning av flottled” 		1-Sep		0.25		24		x						6

		Årsmöte Södra Västerbottens vattenråd (VRO 11) i Öre		10-Sep		0.30		10				x				3

		Falklind och Eriksson, Öringen  - en resurs att glädjas åt Skellefteå		14-Oct		0.06		68		x						4

		Falklind och Eriksson, Öringen  - en resurs att glädjas åt Vilhelmina		15-Oct		0.00		12		x						0

		Falklind och Eriksson, Öringen  - en resurs att glädjas åt Umeå		16-Oct		0.11		72		x						8

		Skog- och Vattendag i Lycksele		23-Oct		0.43		40		x						17

		Mässa på Sportfiskekryssning		8-9 nov		0.25		400				x				100

		Klimatet och våra skogar - nu och i framtiden. Pär Holmgren Skellefteå		26-Nov		0.36		33		x						12

		Klimatet och våra skogar - nu och i framtiden. Pär Holmgren Umeå		27-Nov		0.35		69		x						24

		Universitet		11-Dec		0.43		7				x				3

		Träffar 2014														0

		Inbjudan utmaningar och möjligheter för ett fiskevårdsområde i Västerbottens inland, Burträsk. 		16-Jan		0.18		28		x						5

		Årsmöte FVO Örträsk		28-Jan		0.13		15				x				2

		Undervisning kurs SLU		13-Feb		0.43		21				x				9

		Informationsmöte FVO i Umeå kommun.		20-Feb		0.10		20				x				2

		Skogsägarträff i Örnsköldsvik, Lennart Henriksson		25-Feb		0.23		30		x						7

		Skogsägarträff i Vilhelmina, Lennart Henriksson		26-Feb		0.00		3		x						0

		Utmaningar och möjligheter för ett fiskevårdsområde i Västerbottens inland, Kåge. 		26-Feb		0.11		18		x						2

		Skogsägarträff i Kalix L. Henriksson		4-Mar		0.12		34		x						4

		Skogsägarträff i Piteå L. Henriksson 		5-Mar		0.13		24		x						3

		Öringen i mitt liv, Gunnar Westrin i Lycksele		10-Mar		0.13		15		x						2

		Öringen i mitt liv, Gunnar Westrin i Sorsele		11-Mar		0.10		10		x						1

		Inormationsmöte FVO Åhedån		13-Mar		0.06		16				x				1

		Sportfiskemässan Kista		21-23-mar		0.09		1100				x				100

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Marsån		26-Mar		0.08		13		x						1

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Saxån		27-Mar		0.00		3		x						0

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Skäppträskån		1-Apr		0.30		10		x						3

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Tallån		2-Apr		0.22		32		x						7

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Bäckån		3-Apr		0.25		40		x						10

		Skogens vatten i Norrbotten L. Henriksson Umeå		1-Apr		0.46		13		x						6

		Skogens vatten i Norrbotten L. Henriksson Pajala		2-Apr		0.00		3		x						0

		Skogens vatten i Norrbotten L. Henriksson Luleå		3-Apr		0.33		27		x						9

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff Tavelån		8-Apr		0.21		33		x						7

		En Älvafton i Umeå med Gunnar Westrin och Christer Borg		9-Apr		0.18		110		x						20

		Studiecirkel i Skogens vatten 		14-Apr		0.43		7				x				3

		Välkommen att lära dig mer om ditt vatten, fördjupningsträff, Karlsbäcken.		24-Apr		0.25		8		x						2

		Öringen i mitt liv, Gunnar Westrin i Skellefteå		28-Apr		0.15		65		x						10

		Undervisning Naturbruksgym, Harrbäcken		6-May		0.00		11				x				0

		Skogens vatten i Sollefteå, L. Henriksson 		5-May		0.04		26		x						1

		Därför ska vi vårda skogsvattnen i Bredbyn. L. Henriksson		6-May		0.32		22		x						7

		Fältdag i Kvarnbäcken, Sorsele		15-May		0.17		6		x						1

		Informationskväll om Rickleån		15-May		0.00		7				x				0

		Familjeskogsdag med Norra Skogsägarna, Nydala		17-May		0.35		200				x				70

		Fältträff Skogens vatten Harrbäcken		18-May		0.00		10				x				0

		Utmaningar och möjligheter för ett fiskevårdsområde i Västerbottens inland. Brattsbacka FVO		20-May		0.14		7		x						1

		Naturdag Kvarnbäcken, Sorsele		22-May		0.43		37		x						16

		Informationsmöte med Dorotea Allmänning i Risbäck		23-May		0.20		15				x				3

		Familjeskogsdag med Norra Skogsägarna, Brattsand		24-May		0.29		350				x				100

		Fältträff med Lennart Henriksson		27-May		0.29		49		x						14

		Utemässan Lycksele		30-31-maj		0.25		400		x						100

		Fältdag mellanstadiet i Bredbyn		5-Jun		0.52		67				x				35

		Fältträff om skogens vatten, L. Henriksson Sollefteå		9-Jun		0.06		18		x						1

		Exkursion till Paubäcken och Svartlidengruvan		13-Jun		0.21		19		x						4

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. 16 juli Bäcksjön		16-Jul		0.50		200		x						100

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. 17 juli Lycksele		17-Jul		0.54		130		x						70

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. 18 juli Skellefteå		18-Jul		0.50		220		x						110

		Välkommen till en skogs- och vattendag längs Sävarån!		30-Jul		0.30		30		x						9

		Furunäs inspirationsdag		9-Aug		0.64		22				x				14

		Skogskollo		14-Aug		1.00		17				x				17

		
Utmaningar och möjligheter i Kroktjärnsbäcken		17-Aug		0.15		13		x						2

		Lär känna Ruskträskbäcken		19-Aug		0.36		11		x						4

		Skogens dag i Lycksele		23-Aug		0.40		250				x				100

		Välkommen till en skogskväll om Tallån! Fördjupningsträff		26-Aug		0.16		19		x						3

		Levande laxälvar, fältträff Karlsbäcken		27-Aug		0.09		11		x						1

		Välkommen till en skogskväll om Bäckån! Fördjupningsträff		28-Aug		0.29		7		x						2

		Inbjudan till fältträff med Lennart Henriksson den 16 september!		16-Sep		0.37		30		x						11

		Inbjudan till fältträff med Lennart Henriksson den 17 september!		17-Sep		0.50		34		x						17

		Tallån FVO-träff, lekbotten		18-Sep		0.00		11				x				0

		Familjedag om skog och vatten. Kom och pyssla med Jenny. Klabböle		20-Sep		0.55		1100		x						600

		Välkommen till en fältdag om Marsån!		21-Sep		0.08		12		x						1

		Slutkonferens Framtidens hållbara skogsbruk i Skellefteå		24-25-sept		0.69		86		x						59

		Nydala familjeskogsdag		27-Sep		0.44		500				x				220

		Upplev Kågeälven		28-Sep		0.24		78		x						19

		Fältmöte nedre Bureälven, Skellefteå kommun.		29-Sep		0.20		5				x				1

		Fältmöte övre Bureälven, Skellefteå kommun.		30-Sep		0.25		4				x				1

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Östersund		20-Oct		0.15		68		x						10

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Härnösand		21-Oct		0.12		57		x						7

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Piteå		22-Oct		0.20		35		x						7

		Värna våra vatten med M. Falklind och G. Westrin, Umeå		23-Oct		0.33		75		x						25

		Mattias Klum		4-Nov		0.58		249		x						145

		Mässa på Sportfiskekryssning		7-8-nov		0.20		200				x				40

		Välkommen till en dag om Tavelån/Fällforsån!		15-Nov		0.43		7		x						3

		Välkommen till en träff om natursköna Öreälven 		16-Nov		0.40		53		x						21



		Total summa 2013 - 2014				0.33		7471		63		26				2443

						0.26										0.33

		Målsättning				0.15		3270

		Eget arrangemang¹ = egna arrangemang där vi producerat annons, inbjudan affisch m.m. för marknadsföring av arrangemanget!

		Inbjuden² = arrangemang där vi har varit inbjudna och inte producerat annons, inbjudan affisch m.m. för marknadsföring av arrangemanget!

		Totalt³ = totalt antal deltagare på ett arrangemang, både kvinnor och män.





tabell rapport

						Total antal deltagare		Andel kvinnor %		Antal arrangemang										Förväntad resultat		Verkligt resultat						Mål		Resultat

				Förväntad resultat		3270		15		67								Total antal deltagare		3270		7471				Antal arrangemang		67		89

				Verkligt resultat		7471		33		89								Andel kvinnor %		15		33				Antal deltagare		3270		7471

																		Antal arrangemang		67		89				Andel kvinnor		15%		33%

																										Ökad förståelse		70%		>80%

																										Förbättrad hänsyn		50%		>70%
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Jämställdhet, hur har vi jobbat?  
  
  • Utbildning 

• Könsuppdelad statistik 
• Koll av producerat material och vårt 

beteende 
• Inbjudningar till alla och personlig kontakt  
• Riktade träffar 

 



• Deltagare, fler och en större bredd  
 ungdomar och barn (flickor) 
• Ökat fler kvinnors kunskap 
• Större del av familjen 
• Sprida jämställdhetskunskap till en 

mansdominerad målgrupp 

Jämställdhet, vad har vi vunnit? 
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Samverkan: 

Fiskevårdsområden Vattenråd 

Vindel River LIFE 

http://ostersjolaxalvar.se/
http://vindelriverlife.se/?p=286
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Genomförande  
  
  

Mattias Klum Jenny Järvholm 

Madeleine Westin 



• Lär känna och förstå målgruppen 
• Skapa tydligt varumärke 
• Ta in expertkunskap inom jämställdhet 
• Mångfald av träffar 
• Samarbeta över gränser 
• Förstå vad som lockar media 
  

Framgångsfaktorer 





Friskare-gänget på Länsstyrelsen Västerbotten 
2013-2014 Foto: Mattias Klum 

Lotta Roger Mattias Tobias 

Magnus Anna 



Tack för oss! 
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