Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) är en samarbetsorganisation för alla föreningar som
värdesätter det fria campinglivet.
RMF är till för alla, oavsett om man använder sig av husbil/husvagn eller någon annan
form av campingfordon
Du kan läsa mer om RMF och vad vi jobbar
med på vår hemsida, www.mobilfritid.se

RMF har plats för 300 000 campingfordon

Riksförbundet Mobil Fritid, RMF, bildades formellt
vid ett möte på mässcampingen under Elmia
Husvagn Husbil år 2011. Nu har Sveriges husvagns- och husbilsorganisationer en starkare röst
för att driva gemensamma frågor.
Totalt finns det cirka 300 000 husvagnar och
husbilar i Sverige. Sannolikt är ungefär 100 000
ägare av fritidsfordon också medlemmar i någon
eller flera intresseföreningar.
Många organisationer är små och har svårt att
driva viktiga frågor ensamma, men redan efter
första verksamhetsåret var RMF en organisation
att räkna med. Vid ingången av 2013 har RMF
13 medlemsföreningar och representerar cirka
100 000 människor i 40 000 medlemsfamiljer.

Syftet med RMF är att vara en organisation för
det mobila fritidslivet som utövas med campingfordon. Riksförbundet ska driva frågor av vikt för
medlemsföreningarna bland annat kontakter med
statliga och kommunala myndigheter samt andra
viktiga intressenter, nationellt som internationellt.
RMF är en rikstäckande organisation med
flera medlemsklubbar. Den kunskap som finns
hos våra medlemmar gör oss till en stark aktör
i samhället, med ett rejält inflytande i alla frågor
som rör mobil fritid.
Känner du att er klubb skulle vilja ta del i det
arbetet som vi gör? Det är lätt att ansöka om
medlemskap på hemsidan. Vi vill gärna bli fler, då
väger våra argument ännu tyngre.

Under fliken Medlemsklubbar på hemsidan kan
du se vilka som redan är med i gemenskapen för
ett rikare campingliv.
RMF i korthet:
n Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) är en samarbetsorganisation för alla klubbar som värdesätter
det fria campinglivet.
n RMF är till för alla klubbar, oavsett om man använder sig av husbil/husvagn eller någon annan
form av campingfordon
n Du kan läsa mer om RMF och vad vi jobbar
med och prioriterar just nu på vår hemsida,
www.mobilfritid.se

