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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
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Debattartiklar

Remissvar

Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

Annat, nämligen:
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	Bidragssäkande organisation_namn: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 4 500 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2012
	Ansökan upprättad av_Namn: Jesper Taube
	Ansökan upprättad av_Epostadress: jesper.taube@sportfiskarna.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 
	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: 08-410 80 633
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Medverkan i statliga utredningar, överklaganden av vattendomar,  förtroendeuppdrag i Svenskt Friluftslivs styrelse,  företrädare i vattenråd 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Om SportfiskarnaSveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, grundades år 1919 och har sedan dess varit en demokratiskt uppbyggd ideell organisation med uppgift att värna medlemmarnas intressen i frågor som rör sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. Därtill är Sportfiskarna den enda rikstäckande organisationen i Sverige som tar tillvara konsumentintresset för de en till två miljoner svenskar som fiskar någon gång varje år. Sportfiskarna är organiserat på traditionellt folkrörelsevis med enskilda medlemmar, klubbar, länsvisa distrikt samt en förbundsstyrelse och ett kansli på nationell nivå. Förbundet har idag verksamhet i samtliga län och i flertalet kommuner. Förbundet har sju huvudsakliga uppgifter:- Värna och vårda vattnen- Verka för livskraftiga bestånd i friska vatten- Sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet- Värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av (över)exploatering- Skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård- Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom- Initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövårdSportfiskarna arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd. Sportfiskarna arbetar vidare för att alla oavsett kön, etnicitet, handikapp eller ålder ska ha möjlighet att fiska på sin fritid. Sportfiskarna har sedan ett antal år tillbaka ett permanent stöd som lokalföreningar kan söka för verksamhet inom de prioriterade områdena integration, barn och ungdom samt kvinnors fiske. Under 2011 har 300 000 kronor utbetalats för projekt inom samtliga dessa områden. Vi har under 2011 påbörjat en omfattande satsning på att få ut fler kvinnor till fiskevattnen. Sportfisket är mansdominerat men vi har på senare år sett en ökning i kvinnors fiske, en trend vi vill stärka ytterligare. För en mer utförlig beskrivning av verksamheten hänvisas till förbundets verksamhetsberättelse som bifogas denna ansökan.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Sportfiskarna 2012 – satsning på integrationSportfiskarna vill under 2012, vid sidan av att svara upp mot 2011 års höga ambitionsnivå vad gäller bland annat ungdomsarbete, praktiskt fiskevårdsarbete och lobbyingarbete, särskilt prioritera arbetet med integration. Det är förbundets uppfattning att sportfiske kan utgöra en utmärkt källa till integration, inte minst för barn och unga. Idag saknas dock kunskap, metoder och nätverk för ett framgångsrikt integrationsarbete med sportfiske som bas. Förbundet har förhållandevis få medlemmar med invandrarbakgrund, och vi ser idag ett genomförandeunderskott av fiskeaktiviteter i invandrartäta områden. Att engagera fler och att få fler att sportfiska, oavsett kulturell bakgrund, är en avgörande framtidsfråga för en organisation som Sportfiskarna. Därför ansöker Sportfiskarna om utökat organisationsbidrag för anställandet av en integrationskonsulent. Det är vår uppfattning att integrationsarbetet kräver ett mer långsiktigt förhållningssätt än vad ett projektupplägg medger, varför vi alltså ansöker om utökat organisationsbidrag för arbetet.En strategisk och långsiktig satsning på integration resulterar i att fler barn och unga, oavsett ursprung, får möjlighet att lära sig mer om fiske och fiskens ekologi, samt möjlighet att prova på praktiskt fiske. Häri finns en stor kraft som kopplar till genomförandet av några av miljökvalitetsmålen: intresse för och kunskap om sportfiske ökar sannolikt viljan och förmågan att skydda och vårda de förutsättningar som ligger till grund för sportfisket. Blir fler intresserade av att sportfiska, resulterar det i att fler är beredda att långsiktigt skydda och vårda livet längs stränderna såväl som under vattenytan. Det är vidare Sportfiskarnas önskan och ambition att fisket kan fungera som en neutral mötesplats där etnicitet, ålder, kön och psykiska och fysiska förutsättningar kommer i skymundan av den inspirerande aktiviteten fiske.Integrationsarbetet måste ses som ett långsiktigt arbete. Under år 1 är arbetet uppbyggt kring följande genomförandepunkter:1. Geografisk och demografisk kartläggningEn övergripande kartläggning genomförs med syfte att svara på var en satsning på integration gör mest nytta. Kartläggningen ska också svara på hur vi som organisation bättre kan svara upp mot målgruppens behov. Kartläggningen ligger till grund för följande nätverks-, informations- och främjandearbete.2. Nätverksarbete – att nå ut lokaltIdeellt arbete på lokal nivå är en grundförutsättning för arbetets framgång. Det är integrationskonsulentens uppgift att på identifierade platser i landet samla lokala ideella företrädare och att initiera samarbetsprojekt med offentliga såväl som privata och ideella intressenter. Här kan nämnas invandrarföreningar, kommuner, skolor, länsstyrelse och företag. Ett nätverk ska bildas med ideella företrädare för erfarenhets-, kunskaps- och metodutbyte.3. Främjande- och informationsaktiviteterProjektet syftar till att få ut fler barn och unga i invandrartäta områden på praktiskt fiske. Väl ute vid fiskevattnet tydliggörs sambandet mellan fisken och det ekosystem i vilket fisken ingår. Vid fiskevattnet kan man också lära känna nya kamrater och utveckla färdigheterna vid praktiskt fiske. Det praktiska genomförandet av främjandeaktiviteter kräver lokalt ideellt engagemang, men stöttning och samordning sköts av integrationskonsulenten på förbundet.Lönekostnaden för anställandet av en integrationskonsulent inklusive omkostnader och indirekta kostnader beräknas till cirka 650 000 kr per år. Sportfiskarna redovisade i svar på Svenskt Friluftslivs enkät om medlemsorganisationernas behov av ett friluftslyft vilken potentiell effekt anställandet av en integrationskonsulent skulle ha. Enkätsvaret bifogas (Bilaga 5) till denna ansökan, se särskilt sid 8.Sedan tidigare arbetar en heltidsanställd ungdomskonsulent inom förbundets ungdomsverksamhet. Ungdomskonsulenten kunde anställas efter att Friluftsrådet höjt Sportfiskarnas organisationsstöd för några år sedan. Det utökade organisationsstödet har inneburit väldigt mycket för Sportfiskarnas ungdomsverksamhet. Vi menar att den stora ungdomssatsning vi genomfört på senare år visar att vi har en dokumenterad förmåga att arbeta resurseffektivt, inte minst med hjälp av all den ideella kraft som ryms inom förbundet, och vi har uppvisat mycket goda resultat.


