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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Friluftsfrämjandet
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

11.500.000kr

2013

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Sara Revell Ford

sara.ford@friluftsframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-447 44 40

070-191 71 86

vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Varit drivande inom dialogmöten kring allemansrätten. Tagit fram rapporten "Utflykter i grundskolan".

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

FRILUFTSFRÄMJANDETS ANSÖKAN OM ORGANISATIONSBIDRAG FÖR 2013
Friluftsfrämjandet (FF) ansöker härmed om 11,5 mkr i organisationsbidrag för budgetår 2013.
Fakta:
FF är en ideell, medlemsbaserad organisation vars ändamål är ”att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv
och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje”. FF hade 2011-09-30, 89008 medlemmar fördelade på ca 350
lokalavdelningar som i sin tur är kopplade till någon av våra sex regioner. Vi har ca 8000 välutbildade ledare som är
organiserade i en nätverksstruktur och i en linjeorganisation. Ledare och funktionärer producerade med medlemmar
omkring 10,1 miljoner friluftstimmar enligt beräkningen för 2011, vilket är en minskning med 3,8% mot året innan.
Nuvarande prognos vad avser antalet medlemmar 2012 visar också på en minskning. Mer om denna utveckling samt våra
åtgärder följer nedan. I bifogat diagram (bilaga 5) framgår även FFs åldersstruktur och hur länge man är med i olika
segment.
Friluftsfrämjandet, året som gick:
Under 2011 har FF:s nya organisationsstruktur med sex regioner etablerats fullt ut och under 2012 har samarbetet stärkts
mellan olika nivåer i organisationen för att minska avstånd och effektivisera informationsflöden och beslutsfattande – samt
närheten till medlemmarna. Med detta genomfört så har fokuset riktats externt för att ytterligare stärka marknadsföring och
kommunikation, inklusive IT-lösning, ledarutveckling och utbildningar samt viktigast av allt själva verksamheten. För att
supportera den nya riktningen så har en justering av organisationsstruktur och kompetens skett på rikskansliet, men
antalet tjänster är oförändrat totalt sett.
FFs verksamhet är bred och omfattar många olika verksamhetsområden. Nedan följer en kort sammanfattning av
områden som är av stor vikt för FF och/eller friluftsutövare i stort.
Barnverksamheten är kärnan för FF och vi har under 2011-2012 arbetat på att ta fram nya koncept och föra ut paketerade
lösningar till lokalavdelningar/ledare. Koncept som förberetts för lansering eller lanserades mot barn och
familjemålgrupper under 2011-2012 var riktade till ”föräldralediga, 6-12-åringar och äventyrliga familjer”. Sommaren 2012
genomfördes två äventyrsläger för ungdomar, Outdoor Camp, ett riktat till 13-16 åringar och ett riktat till 15-18 åringar.
Utbildning är centralt för FF och vi har som alltid hållit en mängd utbildningar på alla nivåer, högre ledarutbildning,
kursledarutbildning och ledarutbildning, i de olika verksamhetsgrenarna. Under 2012 lanserades en ny interaktiv
ledarutbildning med en introduktionsmodul. Denna kommer att kompletteras och byggas ut med ytterligare moduler. Under
kalenderåret 2011 utbildades totalt 1 500 ledare inom Friluftsfrämjandet, varav närmare 600 barnledare inom
utomhuspedagogik och 550 skidledare.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

En stort verksamhetsområde är skidor där bl.a. ett gediget arbete har utförts tillsammans med Skidrådet för att harmoniera
alla skidutbildningar i landet vilket har påverkat våra utbildningar, handledningar, mm. De nya utbildningarna implementeras
from hösten 2012. FF utbildar cirka 1/3 av Sveriges skidinstruktörer.
En mer lågmäld del av FF:s arbete som kräver stora resurser och är viktigt för alla som utövar friluftsliv, i organiserad och
oorganiserad form, är vårt arbete för friluftsmiljön. Vi har varit och är framträdande i arbetet kring allemansrättens framtida
utformning och gör ett gediget remissarbete på många andra områden som berör friluftsmiljön, t.ex. Fortifikationsverkets
planerade försäljning av skärgårdsöar eller att minimera miljöpåverkan under byggandet av Förbifart Stockholm. FF har också
fler uppdrag där vi bidrar till framtida utveckling för natur och friluftsliv t.ex. i styrelsen för Håll Sverige Rent, Skogsstyrelsens
Sektorsråd, Världsnaturfondens förtroenderåd, Naturvårdsverkets samverkansgrupp Naturens år och Skogsstyrelsens arbete
kring skogens sociala värden samt representerar Sv. Friluftslivs alla medlemsorganisationer i projektet Future Forests. Som
en av tio utvalda och den enda ifrån en ideell organisation blev FF friluftsmiljöansvarige utnämnd till ”Skogsrikets
ambassadör” av Landsbygdsdepartementet.
FF bidrar också i det tysta till friluftslivet i stort genom att arbeta både för fler deltagare och för ökad säkerhet. Det sker genom
ett konsekvent och långsiktigt arbete både inom vår egen organisation och som en del av olika externa intressegrupper
såsom Fjällsäkerhetsrådet, Skidrådet och Issäkerhetsrådet. En rad större evenemang som FF arrangerar fullt eller till del,
såsom Stavgångsbrännet, Vikingarännet, Sätt Sverige i Rörelse, Ski Umeå 2014 är också betydelsefulla i detta avseende
genom att bidra till synlighet, locka nya deltagare och bjuda på glädjefylld upplevelse. Vi är verksamma i olika samarbeten
med syftet att specifikt introducera nya grupper till friluftslivet bl.a. i samarbete med En Friskare Generation i Södertälje.
Projektet ”Alla på snö” som har till syfte att få 10-åringar att uppleva tjusningen med att i någon form vara aktiv på snö är
också värt att lyfta fram. Vintern 2012 fick närmare 8 000 fjärdeklassare möjlighet att åka skidor och för cirka 1/3 var det första
gången.
Positiv utveckling till trots så visar prognosen sannolikt på en 5 % minskning av antalet medlemmar vid medlemsårets slut.
Denna härrör sig delvis till omständigheter (en sen vinter), delvis till ändrade regelverk (svårigheten att ansluta förskolebarn)
och delvis till ett behov att ställa om verksamheten (bl.a. förtydligad kommunikation och paketering, andra verksamhetsformer
och sänkta barriärer för ledare).
Friluftsfrämjandets utveckling 2013 och framåt:
Medlemmarnas förväntningar på ideella organisationer är detsamma som deras förväntningar på alla organisationer, dvs de
är högt ställda. Samhället ändras och individualiseras till stor del, vilket gör att medlemskapet kanske inte ses som en
självklarhet av alla. Situationen för ledare och potentiella ledare är annorlunda idag då många föräldrar har en livssituation där
båda är yrkesverksamma och stöd från mor- och farföräldrar finns på annan ort. Det medför nya krav på hur en verksamhet
planeras och hålls. Samtidigt visar statistiken att yngre rör sig allt mindre ute och att vissa grupper i samhället har höga
barriärer för att komma ut i friluftslivet pga särskilda behov, socioekonomiska faktorer eller en annan kultur och vana av
naturen. Andra viktiga omvärldsfaktorer är att stödet för barn under 6-7 år, i form av kommunalt stöd alternativt stöd från
folkbildningsrådet, i större utsträckning minskar eller tas bort.
FF har genom sin verksamhet, som är högst relevant idag, samt genom sin stora samhällsnytta, alla möjligheter att ställa om
och anpassa sig till nutidens krav på en ideell friluftsorganisation – samt att vara relevant för en bred grupp av samhället. Vi
har också en roll att spela i samhället som ingen annan aktör har/tar ett helhetgrepp om men som verkligen behövs för att
främja hälsa, välmående och ett hållbart synsätt för många olika målgrupper framöver. Samtidigt visar våra medlemssiffror en
negativ utveckling och vi ser ett tryck på det finansiella stöd som FF idag är beroende av men som vi ser kommer att vara
mindre avgörande i framtiden när FF har utvecklat fler finansieringskällor. De närmaste 2-3 årens omställning kommer därför
att vara avgörande för organisationens långsiktiga utveckling. Vad som behövs göras är tydligt för FFs styrelse och ledning,
det som framför allt krävs för att genomföra detta är finansiering.
Utöver denna ”nutidsomställning” så kommer 2013 för FF vara ett år med fortsatta investeringar i system som underlättar för
verksamheten och effektiviserar kommunikation och administration. FF kommer också att genomföra ett varumärkesarbete för
FF samt för Skogsmulle. Skogsmulle kommer att ses över i sin helhet för att öka närheten till dagens barn och modernisera de
olika handledningar och verktyg som används.
Därmed är det statliga bidrag som Svenskt Friluftsliv fördelar av mycket stor vikt för FF, framför allt under de kommande 2-3
åren, och vi hoppas att vi kan få det stöd som organisationen idag behöver för att göra en livsnödvändig omställning. Detta är
till gagn inte bara för FF utan för alla ideella friluftsorganisationer som behöver se de stora organisationerna fortsätta växa för
att vi ska kunna driva våra gemensamma intressen starkt och få samtliga organisationer att se tillväxt.
Med varma hälsningar,

Sara Revell Ford
Generalsekreterare Friluftsfrämjandet

duplicera.nu

Bilaga 5, FFs åldersstruktur och hur länge man är med i olika segment 2011-09-30.
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