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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)

Avser bidragsår

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 Turistföreningen
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 1 500 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2012
	Ansökan upprättad av_Namn: Anna Heimersson
	Ansökan upprättad av_Epostadress: anna.heimersson@stfturist.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: Off
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 070-3501038
	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: 08-4632252
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Många kretsar jobbar med att upprusta leder och rastplatser.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell organisation som jobbar för att få människor att upptäcka Sverige. Föreningen har funnits sedan 1885 och är en av Sveriges äldsta föreningar. Föreningsidén är att STF ska främja svensk turism och sprida kännedom om land och folk. STF ska vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige, baserade på långsiktig och hållbar utveckling.STF har 76 lokala föreningar (kretsar) som arbetar för att människor ska upptäcka sin hembygd, vilket innebär bland annat naturvandringar, studiebesök, föreläsningar, båtturer, cykelturer med mera. Kretsarna värnar om närliggande natur- kultur och friluftsområden och genom att verka som remissinstans och och opinionsbildare. De guidar också människor till nya platser som de kan återvända till på egen hand.STF äger 10 fjällstationer och ett 40-tal fjällstugor i fjällen. Stugorna i fjällen drivs av stugvärdar som till en symbolisk ersättning lägger flera veckor om året på att finnas till hands och serva de gäster som vill upptäcka vår fantastiska Svenska fjällmiljö men vill bo tryggt inomhus. STF var pionjärerna i fjällen och vi är måna om att bevara den orörda naturen och att fler ska få upptäcka det vi brukar kalla för "väglöst land". Varje år utbildar STF nya stugvärdar för kunna fortsätta ha den här servicen för de som väljer att vandra i fjällen.Som förening kämpar vi ständigt för att få fler att upptäcka Sverige och framförallt vår vackra natur. Vi vill att människor ska upptäcka nya platser och för många är STF bland annat den man upptäcker fjällen med för första gången. En grupp som vi har haft svårt att nå ut till är gruppen barn och ungdomar. Genom erfarenheter från bland annat tidigare ungdomsrelaterade arbeten och besökare på våra olika anläggningar, ser vi idag hur barn och unga successivt tappat mycket naturkunskap som kom naturligt bara för någon generation sedan. I vårt urbana och högteknologiska samhälle går unga i allt större utsträckning miste om ett naturligt möte med naturen. Vidare är det viktigt att i dagens mångkulturella samhälle engagera individer i den svenska naturen och sprida kunskap om nordiska förutsättningar kopplat till natur och friluftsliv.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Under 2011 har STF därför tagit ett beslut på att satsa på målgruppen barn och unga. Vårt koncept heter STF-ung och går ut på att fler unga ska vilja upptäcka Sverige, våga ta sig till fjällen, ut i naturen och resa till nya platser och så klart träffa likasinnade. Målet är att STF- ung så småningom ska drivas av unga för unga på ideell basis. I STF ung kommer också vår redan befintliga ungdomsverksamhet TILLSAMMANS ingå. TILLSAMMANS riktar sig till tjejer mellan 15-20 år där syftet är att tjejer med olika etnisk och socioekonomisk bakgrund ska mötas och tillsammans upptäcka nya platser och vad naturen i Sverige har att erbjuda. Organisationsbidraget för 2011 har bland annat gjort det möjligt för oss att anställa en person för att arbeta med STF ung. Genom ytterligare bidrag vill vi få möjlighet att utveckla detta koncept under 2012. Bland annat vill vi ta fram positiva modeller för barn och ungas möte med natur och ökade friluftskunskaper utifrån ett långsiktigt perspektiv.Samtidigt som vi satsar på unga, vill vi fortsätta att utveckla våra kretsar och den lokala verksamhet de bedriver som framförallt riktar sig till en lite äldre målgrupp. Vi vill att fler i den här målgruppen ska upptäcka naturen de har runt knuten, kanske prova att paddla kajak eller gå en sträcka på den närliggande vandringsstigen. STF har också satsat stort på ett nytt demokratisystem. Riksstämman 2012 kommer för första gången att genomföras med ombud utsedda genom röstning på webben. Detta känns oerhört spännande och vi ser fram emot resultatet.Under 2012 vill vi använda vårt organisationsbidrag till:-  att utveckla konceptet STF-ung- utveckla vår kretsverksamhet för att nå ut till fler och göra ännu bättre aktiviteter - Utveckla utbildningarna för våra ideella stugvärdar


