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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)
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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 Kryssarklubben
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 800 000 kr
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2012
	Ansökan upprättad av_Namn: Per Berkhuizen
	Ansökan upprättad av_Epostadress: per.berkhuizen@sxk.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 070-2371218
	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: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: On
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 08-4482886
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Se nedanstående beskrivning samt bilagor
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Kryssarklubbens medlemmar älskar naturen, familjelivet, lugnet, upplevelserna, gemenskapen på sjön oavsett om man seglar eller går för motor. Kryssarklubbens verksamhet går ut på att inspirera medlemmar i alla åldrar att uppleva naturen och båtlivet på ett tryggt, säkert och miljövänligt sätt. Att vara ute på sjön är bra för hälsan, våra äldsta aktiva medlemmar är över 100 år. Det bästa sättet att få fram ansvarstagande ungdomar på sjön är att följa med föräldrar och delta med jämnåriga på seglarskolor och läger.  Svenska Kryssarklubben är en ideell förening grundad 1923, med 43 222 individuellt anslutna medlemmar (2011-08-16) varav 2807 ungdomar under 16 år och 3653 ungdomar mellan 16-25 år. Föreningen har också 500 funktionärer och 10 årsanställda. Föreningen är öppen för alla och varje medlem har rösträtt från 16 års ålder. Styrelsen och kretsarna styrs av demokratiskt och gemensamt utarbetade stadgar, riktlinjer och verksamhetsplaner. Enskilda medlemmar kan påverka verksamheten genom att delta i kretsarnas föreningsarbete, svara på medlemsenkäter och lämna in motioner och delta på årsmötet eller rikta brev, mail och samtal till kansliet eller styrelsen. Under året genomförs en medlemsenkät samt 9 läsarundersökningar av medlemstidningen.  ”Föreningen skall väcka och stärka hågen för friluftsliv i form av turist- och långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder. Föreningen skall verka för vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärd, liksom båtars vård och utrustning, främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och navigationskunnande samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar”. Verksamheten bedrivs inom riksföreningen, 14 kretsar 9 nämnder, 1 seglarskola och 1 seglarläger, 1 bolag samt en mängd samarbetsorgan. Se bilaga 6.Kretsarna genomför aktiviteter i Kryssarklubbens anda inom sitt geografiska område. Skellefteå, Bottenhavet, Eggegrund, Uppsala, Stockholm, Sörmland, St Anna, Dacke, Blekinge, Öresund, Västkusten, Vänern, Väster Mälaren och Medelhavsseglarna.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: UngdomsverksamhetenKryssarklubbens ungdomsverksamhet i kretsar, seglarskolan och seglarlägret är en viktig och väsentlig del av den totala verksamheten. En ungdomsverksamhet som skapar lustfylld gemenskap kring sjölivet, som ger starka upplevelser av natur, spänning och gemenskap, som utvecklar ett gott sjömanskap, väcker insikt och förståelse för vikten av att visa hänsyn och tolerans. Ungdomsaktiviteter sker genom:• Eskaderverksamheten, där vissa är anpassade för barnfamiljer såsom ”mellan glasskiosk och sandstrand”  • Verksamhet som bedrivs vid vissa av Kryssarklubbens uthamnar i form av optimistsegling och kanoting.. • De fyra IF båtar som finansieras av riksföreningen och som ungdomar i Vänern, Sörmland, Eggegrund och Stockholm lånar. • Kryssarklubbens Seglarskola som varje år utbildar ca 300 ungdomar i segling, sjömanskap, navigation och ledarskap. Utbildningen sker ombord på de tre traditionella segelfartygen Gratitude, Atlantica och Gratia. Seglingarna indelas i nybörjar- och fortsättningskurser och går oftast i de skandinaviska farvattnen. • Seglarlägret på Malma Kvarn där ca 300 ungdomar varje år mellan 10-16 år i veckolånga internatkurser lär sig ledarskap, jollesegling, sjömanskap och att trivas och njuta av båtlivet och naturen.• Att erbjuda föräldrar ett juniorskeppar diplom för att uppmuntra barnen att lära sig mer om båtlivet, säkerhet och miljön.• Att lägga ut så kallade geocasher för att stimulera ungdomar att utforska skärgården. Hittills har uppåt 50 casher lagts ut. Ett problem med registreringen av casherna har försenat verksamheten som startades juni 2011.   De utmaningar föreningen generellt har är ett ständigt ökande behov av ledar -och funktionärsutbildning. Kraven på funktionärer och ledare ökar ständigt och kostnaderna för utbildning ökar. Kryssarklubben behöver satsa betydligt mer på formell och informell utbildning i föreningsteknik, demokratifrågor, styrelsearbete, kassörsutbildning. För seglarskolan och seglarläger behövs specifikt utbildning i nautisk kompetens för ungdomsledarna, utbildning för hantering av livsmedel, säkerhetsutbildning, livräddningskurser, VHF och radiokurser. Totalt bedömer vi att kostnaderna för funktionärsutbildning initialt ligger på 350 000 kr första året för att därefter sjunka till 200 000 kr år två. I de initiala insatserna ligger att ta fram en gemensam dokumentation och utbildning hur föreningen ska drivas och hur demokratifrågorna ska skötas.  En annan kostsam del av framförallt ungdomsverksamheten är underhåll av båtar och utrustning.  Ett årligen återkommande behov om 350 000 kr utöver vad som satsas idag är nödvändig för att hålla redskapen för ungdomsverksamheten i sjösäkert skick. Ett område som vi behöver arbeta mer med är att göra vår verksamhet mer anpassad till yngre medlemmars behov. Att bedriva båtliv är i många avseenden kostsamt. De möjligheter som står till buds för de yngre är att låna båt av föräldrar, vänner, låna våra IF båtar eller delta på skutseglingar eller seglarläger. Vad vi behöver göra är att tillsammans med yngre medlemmar utforska nya metoder och aktiviteter för att locka ut ungdomarna i skärgården. Att engagera ungdomar som ledare och befäl är en sak men att engagera ungdomar i styrelser, nämnder och kommittéer i föreningslivet är en helt annan sak. Vi vill inbjuda till och genomföra två fokusgrupper en på västkusten och en på ostkusten för att med ungdomar och med professionell hjälp ta reda på vad ungdomarna vill och vad vi kan göra för att skapa en attraktivare förening och ett utökat friluftsliv. Kostnaden för två fokusgrupper samt efterföljande uppföljnings -och planeringsarbete ligger på 100 000 kr. Syftet med undersökningen är att med resultatet som stöd arbeta fram nya metoder och projekt för medlemmar upp till 25 år.


