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Organisationsbidrag

Bidragssökande OrganisatiOn

Från svenskt FriluFtsliv sökta medel

ansökan upprättad av

vi har gjOrt Följande åtgärder För ett starkare FriluFtsliv

Beskrivning av verksamheten För vilken Bidrag söks
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Debattartiklar

Remissvar

Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

Annat, nämligen:
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	Bidragssäkande organisation_namn: Sveriges Ornitologiska Förening
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 500 000:-
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2012
	Ansökan upprättad av_Namn: Anders Lundquist
	Ansökan upprättad av_Epostadress: anders@sofnet.org
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: Off
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 070 - 27 87 428
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Remissvar: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Uppvaktningar av rikdagsledamöter ocheller departement: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: On
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 0485-444 48
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Det mesta av våra insatser sker regionalt genom exempelvis exkursionsverksamhet och studiecirklar. Nyligen har vi givit ut en handbok ”Börja skåda fågel” som ska locka till fågelintresse – ett intresse som av nödvändighet måste utövas utomhus. 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Organisationsbidrag söks för den del av SOF:s verksamhet som avser att aktivera och intressera människor för fåglar. Människor ska lockas och attraheras av att komma ut i naturen. Detta görs med olika aktiviteter. Aktiviteterna utformas så att de ska kunna användas på såväl regional som lokal nivå, ett slags ”SOF:s verkstygslåda”. En viktig aktivitet är ”Vinterfåglar inpå knuten” där svenskar uppmanas räkna sina fåglar vid fågelmatningar sista helgen i januari (fredag före samt måndag efter ingår för at skolor, dagis etc ska kunna delta). Rapporter från närmare 20 000 fågelbord har erhållits de senaste åren vilket innebär att åtminstone det dubbla antalet personer var engagerade. Ett särskilt utskick gjordes till 4 800 skolor runt om i Sverige 2010 och flera skolor beställde extra material. I år ska vi försöka utveckla våra kontakter med skolor ännu mer och kommer därför att utbilda regionala volontärer som kan göra besök på skolor och hjälpa till med förberedelser och genomförandet av VIK. Vi vet att skolorna uppskattar det extra stödet i sin verksamhet. Både inbjudan till dem som deltog året innan och en resultatrapport skickas till samtliga som deltagit. Vidare anordnas ”Fåglar är fantastiska” vid bland annat Hornborgasjön (flera helger i mars-april), Ottenby (sex veckor i juli-augusti) och Tyresta nationalpark (december) av SOF. Fåglar visas på platser där det är mycket människor i rörelse av särskilt utbildade SOF-volontärer.På det viset kan vi till en mycket låg kostnad (det är våra utbildningar och kontakter med volontärerna som kostar oss) erbjuda väldigt många människor naturupplevelser. Att få närstudera fåglar i en tubkikare är nytt för de flesta av de människor vi möter på dessa arenor. SOF ungdomskommitté arrangerar åtminstone två fågelskådningsläger per år där ungdomar från hela landet deltar under ledning av lite äldre ungdomar. Tillsammans med Skånes OF och Vellinge kommun arrangeras Falsterbo Bird Show första helgen i september. Närmare 50 utställare lockades till Falsterbo 2011 och totalt besöktes evenemanget av strax över 3000 personer där huvuddelen utgjordes av en intresserad allmänhet men också av många tillresta fågelintresserade. Evenemanget innehåller många aktiviteter som ringmärkningsdemonstration, fågelbingo, kontinuerlig fågelguidning, kvällsunderhållning och samt fågel-, >svamp-, botaniska- och insektsexkursioner. SOF:s volontärer utgör en viktig del av evenemangets genomförande. Utdelning av utmärkelserna ”Årets fågelskådare” och ”Silvertärnan” genomfördes också. Utmärkelsen Silvertärnan ges alltid till en kvinna medan Årets fågelskådare utdelas till en ung person som utmärkt sig i ett positivt engagemang för fågelskådning och för SOF. År 2011 gick den sistnämnda utmärkelsen för första gången till en tjej vilket är ytterligare en markör för det trendbrott vi ser där numera nästan hälften av alla nyblivna medlemmar är kvinnor! SOF stöder aktivt flera av de informella nätverk av fågelintresserade kvinnor som växer fram i Sverige just nu. Det är en utomordentlig bas för att rekrytera nya SOF-volontärer. En SOF-volontär har genomgått åtminstone en två-tredagars volontärutbildning (se ansökan om Verksamhetsbidrag). Utbildningen huvudsyfte är att träna kommunikationsteknik men en viss faktainlärning ingår. Utbildningarna genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. Vidare arrangerar SOF WorldBirdWatch/EuroBirdwatch day första helgen i oktober som främst en lokal och regional aktivitet men där SOF rapporterar till det internationella övergripande evenemanget. Vidare arrangerades för första gången ”Fågeltornskampen” i samband med ”Fågelskådningens dag” första lördagen i maj. Fågeltornskampen genomfördes efter en utmaning från BirdLife Finland- Ett 50-tal svenska fågeltorn deltog där allmänheten inbjöds att hjälpa till att leta fåglar. Evenemanget blev så framgångsrikt att det kommer att permanentas som en del av SOF:s verktygslåda. Under 2011 uppgraderades äntligen hemsidan. Den kommer att fortsätta att utvecklas med nya funktioner under kommande år.
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