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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

Namn

Belopp, kr

Namn

Telefon (dagtid)

Avser bidragsår

E-postadress

Mobiltelefon
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Debattartiklar

Remissvar

Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

Annat, nämligen:



Beskrivning av verksamheten För vilken Bidrag söks
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	Bidragssäkande organisation_namn: Svenska kanotförbundet
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 800 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2012
	Ansökan upprättad av_Namn: Caroline Dewoon Thorén
	Ansökan upprättad av_Epostadress: caroline.dewoon@kanot.com
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 0706 - 70 55 70
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Remissvar: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Uppvaktningar av rikdagsledamöter ocheller departement: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: On
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 0155 - 20 90 83
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Propaganda i all vår marknadsföring, För 2011 når vi över 2 miljoner människor.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Idag har Svenska kanotförbundet en av landets största verksamheter för friluftsliv. Tyvärr så är vi en dubbelorganisation som endast får bidrag av RF för den del som har med tävlingsinriktad idrott att göra. Detta trots att vår största del, det vill säga riktad mot en halv miljon människor som paddlar i Sverige på friluftssidan. Vi har för länge sedan växt ur våra kläder och går på knäna när det gäller friluftsverksamheten. Om vi fick drömma och ha rimliga kläder skulle vi vara fyra heltidsanställda för att kunna täcka upp det behovet som rör inspiration, information, fakta och säkerhet (se bland annat våra projektansökningar). Vi har idag 130 friluftsföretag/föreningar som slåss om vår uppmärksamhet tillsammans med de mål att inspirera fler att röra på sig. Vi har människor från hela Europa som behöver information om allt från allemansrätten till fågelskyddsområden. Listan kan göras lång. Vi skulle vilja driva många fler inspirerande projekt för att minska inaktiviteten på friluftsidan och nå ut till ännu flera men vem ska hinna skriva projektansökningarna. Vi ber i år igen för allt vad som står i fördelningskommitténs makt att bryta den trend och ge oss bidrag för att kunna avlöna människor som skulle göra sådan stor nytta för friluftslivet. En av dem kunde vara jag som skriver denna ansökan....Vi skulle även politiskt vilja vara med och kunna avsätta tid för information om hur verkligheten ser ut. Ofta får vi förfrågan om medverkan men på grund av personalbrist har vi inga möjligheter att delta i detta så viktiga framtidsarbete. Sist men inte minst har vi två grupper som verkligen skulle behöva vårat stöd och hjälp att komma ut i friluftslivet (barn och invandrare, men då behövs kunskap och material. Vi har inte dessa resurser. Övriga Europa arbetar idag med EPP, en paddelutbildning inom friluftslivet. Vi ligger efter också på grund av personalbrist. Idag använder vi oss av fas 3 från arbetsförmedlingen för att täcka lite av den kris vi befinner oss i. Bara på vårt kontor så behövs det rent ärligt personal för att täcka in de vardagliga friluftsbehoven för friluftslivet som rör administrativt arbete. Vi har otroligt många telefonsamtal som rör frågor om friluftslivet och vi har väldigt många mejl som vi tyvärr inte hinner svara på. Vi kontaktas och kontaktar ofta media för att sprida inspirerande material. Men skulle behöva arbeta betydligt offensivare, Vi skulle behöva arbeta med Allemansrätten för att bevara de viktiga bitarna för paddlare. Snälla, snälla snälla.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: 


