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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

5 000 000

2014

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Jesper Taube

jesper.taube@sportfiskarna.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-410 80 633
vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Bla yttranden i vattenmål, expert i SOU, förtroendeuppdrag i Svenskt Friluftslivs styrelse, företrädare i vattenråd, medverkan i integrationsförstudie med Sv Fl

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Om Sportfiskarna
Sveriges 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. Sportfiskarna är den enda rikstäckande organisationen i
Sverige som tillvaratar 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 enligt stadgarna 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 miljövård
Sportfiskarna arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.
Sportfiskarna arbetar för att skapa förutsättningar för att alla oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder ska
ha möjlighet att fiska på sin fritid. Förbundet uppvisar en stabil medlemsutveckling och arbetar löpande för att
hitta nya sätt att främja sportfisket.
Sportfiskarna har sedan ett antal år tillbaka ett permanent stöd som lokalföreningar och distrikt kan söka för lokal
främjandeverksamhet. Under 2013 har 300 000 kronor utbetalats för projekt kring integration, barn/ungdom,
kvinnors fiske, funktionshindrades fiske samt nyskapande främjandeverksamhet. Den geografiska spridningen
på bidragen har varit god. Vi har under 2013 fortsatt satsningen på att få ut fler kvinnor till fiskevattnen och
genomförda aktivitetsdagar har varit mycket uppskattade. För en mer utförlig beskrivning av Sportfiskarnas
verksamhet hänvisas till förbundets verksamhetsberättelse som bifogas denna ansökan.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Sportfiskarna 2014 - främja fisket bland barn och unga
Sportfiskarna ska under 2014, vid sidan av att svara upp mot 2013 års höga ambitionsnivå
vad gäller bland annat praktiskt fiskevårdsarbete och utrednings- och lobbyingarbete,
särskilt prioritera arbetet med främjandefrågor. Primär målgrupp i arbetet är barn/unga.
Hösten 2012 beslutade Sportfiskarnas styrelse om en omorganisation på
tjänstemannaplanet. Omorganisationen innebar bla att tjänsten som ungdomsansvarig
flyttade från huvudkontoret i Stockholm till Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg.
Omplaceringen har öppnat för ökade främjandeaktiviteter i fält runt knuten vid
Sportfiskarnas regionkontor. Ett tidigare uttalat mål för Sportfiskarna har varit att bättre
kunna mäta förbundets främjandearbete. Vi har under 2013 på ett systematiskt sätt samlat
in uppgifter från centralt håll (men även från medlemsföreningar där så varit möjligt) om
omfattning och typ av främjandeaktiviteter (antal deltagare, aktivitetstimmar, målgrupp). Det
är vår uppfattning att främjandearbetet hittills 2013 från centralt håll har varit mer
omfattande än något tidigare år.
Men det är också vår idé att vara den instans som skapar förutsättningar för att
lokalföreningar ska kunna ordna tex främjandeaktiviteter. Förbundet centralt har en viktig
uppgift i att samordna och skapa förutsättningar och fungera som motor för lokalt
främjandearbete runt om i landet. I själva genomförandet av främjandeaktiviteterna utgör de
hundratals ideella fiskeföreningarna samt distrikten en oersättlig resurs. För att från centralt
håll i förbundet skapa förutsättningar för lokalt engagemang och ideellt arbete krävs
betydande arbetsinsatser, och det är Sportfiskarnas uppfattning att varje investerad krona
ger mångfalt tillbaka i form av fler lokala aktiviteter med syfte att få ut barn/unga,
funktionshindrade, invandrare mfl på praktiskt fiske (folkhälsa, gemenskap över etniska och
socioekonomiska gränser) för att uppleva spänning, ha roligt och lära sig mer om fiskekologi
och allemansrätten (miljöengagemang - det man har kunskap om och intresse för är man
mer benägen att vårda och skydda).
Sedan tidigare arbetar en heltidsanställd ungdomskonsulent inom förbundets
ungdomsverksamhet. Ungdomskonsulenten kunde anställas efter att Friluftsrådet höjt
Sportfiskarnas organisationsstöd för ett antal 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. Även den höjning av organisationsbidraget till
2013 års verksamhet har betytt mycket för förbundet, och vi har under delar av 2013 kunnat
ha ytterligare en person anställd med fokus på barn och unga.

duplicera.nu

Det är svårt att integrera projektidéer i löpande verksamhet när projektfinansieringen tar
slut. Arbete mot målgrupper som ungdomar, kvinnor och invandrare kräver långsiktighet och
uthållighet. Det är därför Sportfiskarnas mening att Svenskt Friluftsliv bör se till så att det
sker en generell höjning av organisationsbidraget, även om det skulle innebära att
verksamhetsbidraget generellt sett minskar.
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