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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Framtidens Sportfiskare

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013-01-01

2013-12-31

925 000+

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

925 000

2013

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

SPOFA (Svensk branschorganisation för redskapstillverkare) Pågående diskussion
Organisation

Belopp, kr

EFTTA (Europeisk motsvarighet av ovan)

Pågående diskussion

Organisation

Belopp, kr

Europeiska Fiskerifonden via Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Pågående diskussion
Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Marie Wiman

marie.wiman@sportfiskarna.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-410 80 608
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Sportfiskarna har under snart två år framgångsrikt drivit projektet Framtidens Sportfiskare med syfte att få ut fler barn och unga på fiske och
friluftsliv samt att få till stånd en kunskapsöverföring mellan generationer i frågor om sportfiske och fiskevård. Vi avser att under 2013
genomföra ett tredje och avslutande år i projektet och att:
• Ta ut ännu fler barn och unga genom spontana och arrangerade fiskedagar. • Få ut fler på familjefiske där hela familjen finns med för en
gemensam upplevelse. • Ha fler klubbinriktade aktiviteter för att lokalt kunna stärka våra klubbars arbete. • Få ut fler tjejer och kvinnor på fiske.
Vi har i resultatet från 2012 års webbundersökning riktad mot deltagare i projektet sett att aktiviteterna inom projektet uppmuntrat till mer fiske i
familjerna även utanför projektets ramar vilket är mycket positivt. Exakt omfattning på detta fiske, dvs antal tillfällen, är dock svår att avgöra.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektmål
Vi tar med erfarenheter från projektets första två år och målet med projektets tredje genomförandeår är att
aktivera ca 3 000 individer i rekryteringen av en ny generation sportfiskare.
Målgrupp
Projektet vänder sig i första hand till barn och unga framtida sportfiskare. De vuxna som följer med på fisket
utgör sekundär målgrupp.
Genomförande
Vi menar att det under projektets tredje år är möjligt att aktivera minst 3 000 barn och vuxna på gemensamt
fiske. Det innebär en aktiv kunskapsöverföring och möjlighet till ett fördjupat fiske- och friluftsintresse hos
deltagande barn. Aktiviteten är enkel och öppen för allmänheten och kan bedrivas lokalt i en
vardagssituation. Särskild tyngd kommer att läggas på familjefiske, där hela familjer kan samlas kring
fiskeaktiviteten. Lokala fiskeföreningar ska bistå i genomförandet av familjefiskedagar där de som saknar
kunskap om hur man fiskar kan få hjälp av ideella krafter. På många platser kommer aktiviteten att ske i
tätortsområden och innebära introduktion till fiske och friluftsliv för nya målgrupper, exempelvis invandrare.
Vi avser att under 2013 genomföra vissa aktiviteter särskilt riktade mot kvinnor och tjejer. Vi kommer bland
annat att anordna en grundkurs i fiske för kvinnor. Syftet med kursen är att kvinnor ska lära sig mer om
fisketekniker så att de ska kunna fiska tillsammans med sina barn.
Konkreta genomförandepunkter för att nå projektmålet:
1. En rikstäckande tävling för vuxen/barnfiskeaktivitet med webbregistrering av antal deltagare och
aktivitetstillfällen (samarbete söks med SPOFA och EFFTA).
2. Utskick av informationsmaterial till samtliga deltagare i projektet, innefattande bland annat vår
Fiskehandbok och information om övriga resurser, exempelvis vårt digitala läromedel "Sportfiskewebben"
samt möjligheten att låna fiskeutrustning över sommarlovet i vårt årliga projekt "Upp till 13" mm.
3. En informationssatsning med pressmeddelande samt information via webb och i tidningen Svenskt Fiske
där vi under projekttiden också publicerar artiklar med tips på hur man introducerar barn till fiske och
friluftsliv, samt tävlingens vinnare och deltagarnas inskickade bilder mm.
4. Extra fokus på evenemang runtom i landet där medlemsklubbar och andra föreningar bjuder in
allmänheten att tillsammans med sina barn eller barnbarn eller annan barn/vuxen-konstellation kostnadsfritt
prova på fiske. För genomförandet av de lokala aktiviteterna utgår ett mindre ekonomiskt bidrag.
5. En grundkurs i fiskemetodik riktad till kvinnor (här ska samarbete sökas med Fiskefrämjandet Stockholms
Skärgård som finansieras via Europeiska Fiskerifonden).
En fortsättning och vidareutveckling av ett redan framgångsrikt projektupplägg bäddar för ett resurseffektivt
sätt att få ut fler barn och unga på fiske tillsammans med vuxna. Sedan tidigare finns en väl fungerande
projektwebbsida och projektstruktur, etablerade informationskanaler och en logotyp med hög
igenkänningsfaktor som vi marknadsfört under de tidigare två åren. Vi ser Framtidens Sportfiskare 2013 som
ett avslutande projektår och avser att under genomförandet utreda möjligheten att i någon form och skala
kunna fortsätta satsningen i framtiden med annan finansiering.

Förväntade effekter

Projektet bidrar till att det skapas ett större intresse för sportfiske, friluftsliv, miljö och natur,
särskilt för en ny generation sportfiskare. Intresse för och kunskap om sportfiske ökar
sannolikt viljan och förmågan att skydda och vårda fisk och fiskens livsmiljöer. Kan vi få fler
intresserade av att sportfiska, oavsett ålder, kön och etnicitet, kan vi få fler som långsiktigt
är beredda att skydda och vårda livet längs stränderna och under vattenytan. Det är inte
minst viktigt i ett miljömålssammanhang. Projektet bidrar till uppfyllandet av flera av de av
Naturvårdsverket konkretiserade friluftspolitiska målen, och då särskilt det om friluftsliv för
god folkhälsa och det om engagemang och samverkan för att få ut fler i naturen.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Se genomförandepunkter ovan för specificerad verksamhet.
Projektarbete 12 mån inkl avtalsförsäkringar
Projektsamordning 1 mån inkl avtalsförsäkringar
Indirekt kostnad för ovan, ca
Nytryck av infomaterial
Utskick av infomaterial och priser
Bidrag till klubbar för aktivitetsdagar
Metodikläger i fiske för kvinnor
Priser till individuella tävlingen
Revision

540 000
45 000
135 000
20 000
30 000
100 000
20 000
30 000
5 000

Indirekt kostnad: Kostnad som förbundet har i sin ordinarie verksamhet och som inte direkt och i
sin helhet kan hänföras till projektet, men som ändå är väsentlig för projektets genomförande.
Se Bilaga 7 för förslag till prioritering av Sportfiskarnas sökta verksamhetsbidrag.
Summa

925 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Sammanlagt 13 mån = 2 253 h

260 kr

Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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