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	Bidragssäkande organisation_namn: Svenska Kryssarklubben
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 750 000 kr
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2013
	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: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: On
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 08-448 2886
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Medverkat i konferenser om Allemansrätten, deltar i internationella nätverk för båtliv, arbetar aktivt i Svenskt Friluftsliv. 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Svenska Kryssarklubben är en ideell förening grundad 1923, med 42 445 individuellt anslutna medlemmar (2012-09-17) varav 2525 (2807 st 2011) ungdomar under 16 år och 3594 (3653 st 2011) 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 verksamhetengenom 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 föregående verksamhetsår genomfördes 2 medlemsundersökningar samt 6 läsarundersökningar av medlemstidningen.  Av dessa var tre fokuserade på medlemmar under 25 år.Verksamheten bedrivs inom riksföreningen, 14 kretsar, 9 nämnder, 1 seglarskola och 1 seglarläger, 1 bolag samt en mängd samarbetsorgan. Se bilaga 6.Föreningen skall verka för:• ökat friluftsliv i form av färder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder. • vidgad kunskap om båtar, lämpade för turist- och långfärd, • båtars vård och utrustning, • främjande av sjömanskap, • sjösäkerhet och navigationskunnande• spridande av kännedom om farvatten och hamnar. 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Kryssarklubben 2013 - satsning på barn, unga och funktionärer.Vi vill prioritera arbetet med barn och unga då det är i unga år som goda friluftsvanor etableras. Här nedan beskriver vi några av de arbeten som vi vill göra under det kommande året.  Föregående års stöd från Svenskt Friluftsliv har använts åt att undersöka ungdomarnas intressen och behov. Nu planerar vi verksamhet för den yngre målgruppen. Verksamhet som vi hoppas få medel för.   1. Seglarskola och seglarlägerKryssarklubbens ungdomsverksamhet engagerar ca hundra ungdomsledare och ca 600 deltagare per år i kretsar, seglarskolan, seglarlägret och 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. • Kryssarklubbens Seglarskola utbildar årligen ca 300 ungdomar i segling, sjömanskap, navigation och ledarskap. Utbildningen sker ombord på de tre 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.För seglarskolan och seglarläger behövs specifikt utbildning i nautisk kompetens för ungdomsledarna, utbildning för hantering av livsmedel, säkerhetsutbildning, livräddningskurser, VHF och radiokurser. Totalt ligger kostnaderna för utbildningar på 250 000 kr under 2013. 2. Ungdomar - ut i skärgården Ett område som vi behöver arbeta mer med är att göra båtlivet 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 arbeta fram nya metoder och aktiviteter för att locka ut ungdomarna i skärgården. De undersökningar och den dialog vi haft med ungdomar 16-25 år visar att de saknar tillgång till båt eller båtintresserade vänner samt att de vill att vi satsar på:  • Båtpool - där äldre medlemmar lånar ut sina båtar till yngre.*• Gastbank - där yngre med tillgång till båt men inte har båtintresserade kompisar kan hitta båtvänner *• Eventkalendarium  för unga* • Egen flik på webben *• Satsning på särskilt material för yngre i På Kryss.*• Tips på hamnar avsedda för en yngre publik *• Se till att fler använder de fyra IF båtar som är utplacerade i Karlstad, Nyköping och Gävle.Projektet syftar till att aktivera unga medlemmar mellan 16-25 år. I undersökningarna visar det sig att få läser medlemstidningen. De områden som är markerade med * finns inte idag och behöver påbörjas. Verksamheten behöver tillföras 200 000 kr för att kunna genomföras.     3. Barnfamiljer - lärande på fjärden• Eskader, där vissa är anpassade för barnfamiljer såsom ”mellan glasskiosk och sandstrand”  • Optimistsegling och kanoting i vissa uthamnar. • Att erbjuda föräldrar ett juniorskeppar diplom för att uppmuntra barnen att lära sig mer om båtlivet, säkerhet och miljön. Här planeras ytterligare två diplom,  juniorskeppare mini och juniorskeppare stor. • Geocashing för att stimulera ungdomar att utforska skärgården. Hittills har 19 casher registrerats på geocaching.com.  Informationsmaterial samt produktion de nya juniorskeppar diplomen beräknas kosta 50 000 kr. 4. Funktionären - Den ideella föreningens kraft Funktionärerna blir äldre och färre. Vi ser en tydlig utveckling att färre är beredda att engagera sig i styrelser och kommittéer. Yrkesverksamma och yngre åtar sig hellre kortare tidsbegränsade projekt än som förtroendevalda. Vi planerar en satsning på funktionären under de kommande åren. Satsningen fokuserar på:• Rekrytering• Föreningskunskap• Demokratifrågor• Styrelsearbete • Ledarutbildning• KassörsutbildningTotalt bedömer vi att kostnaderna för satsningen initialt ligger på 250 000 kr första året. I de initiala insatserna ligger att ta fram en gemensam dokumentation och utbildning hur föreningen ska drivas och hur demokratifrågorna ska skötas.  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.


