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	Bidragssäkande organisation_namn: Sveriges Ornitologiska Förening
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 400 000:-
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2013
	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: 070-2787428
	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: Deltagit i Naturvårdsverkets Open-Space-möte avseende allemansrätten 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Att sprida fågelintresse är den viktigaste förutsättningen för de frilufts- och friskvårdsaktiviteter som vi bedriver runt om i landet. SOF arbetar därför aktivt för detta och för att fler människor ska ge sig ut i naturen för att titta på fåglar. Den här delen av SOF:s verksamhet blir allt viktigare. Får vi inte ut människor i naturen minskar också incitamenten att skydda naturen och naturen blir ett stort okänt för en alltmer urbaniserad befolkning i Sverige. Att titta på och bry sig om fåglar betyder mycket för många människor. Det märker vi särskilt när vi genomför vårt största evenemang "Vinterfåglar inpå knuten" där vi ber människor räkna fåglarna som besöker deras fågelmatare sista helgen i januari varje år. Många är starkt engagerade i denna fågelmatning och skapar snudd på personliga relationer med fåglarna. För väldigt många äldre, handikappade och ensamma människor blir detta engagemang en viktig del av deras livskvalitet, om möjligt kanske den enda möjligheten till kontakt med naturen utanför. SOF söker således fortsatt bidrag för att öka fågelintresset. Det görs med olika metoder som vi sprider genom våra 26 regionalföreningar och över 100 lokala fågelklubbar. Ett nätverk av utbildade volontärer byggs för närvarade upp så att vi, över hela Sverige, ska kunna verka för att få ut fler människor i naturen. De senaste åren har vi märkt en mer jämställd trend bland våra nya medlemmar där mer än 45 % är kvinnor. Dessutom bildas det ”kvinnliga nätverk” för tjejer som skådar både inom vår egen organisation och utanför. De är mycket aktiva och vi är väldigt nöjda med den jämställdhetsutveckling som vi för närvarande ser inom vår organisation. Den ökande andelen aktiva kvinnor inom vår organisation har starkt bidragit till det nationella volontärnätverket för ökat fågelintresse.  För att kunna sprida fågelintresset behöver vi genomföra utbildningar för ideella medarbetare i våra regionala föreningar och lokala fågelklubbar. Men andra kanaler är också viktiga. Vår hemsida är en annan viktig kanal som vi arbetar med. Hemsidan har flera tusen unika besökare varje dag. SOF deltar också i olika lokala evenemang med såväl egen personal som volontärer.Organisationsbidraget är mycket betydelsefullt för SOF. Det är tack vara det, och endast det, som vi har kunnat genomföra olika insatser för att öka fågelintresset i Sverige och kunnat bidra till ökade frilufts- och friskvårdsaktiviteter.Inför 2013 har det redan påbörjats en satsning på Sparvugglorna (7 tom 12 år) och SOF:s ungdomskommitté (ungdom 13 tom 25 år). För det söker vi ett särskilt verksamhetsbidrag.
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