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Remissvar

Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

Annat, nämligen:
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	Bidragssäkande organisation_namn: Friluftsfrämjandet
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 9.600.000 kr
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2014
	Ansökan upprättad av_Namn: Dag Pedersen
	Ansökan upprättad av_Epostadress: dag.pedersen@friluftsframjandet.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 070-617 11 65
	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: 070-617 11 65
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Se bilaga 6
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Friluftsfrämjandet har idag Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter och är ledande i utvecklingen inom flera av dem. Det gör vi tack vare tiotusentals ideella ledare och funktionärer, våra medlemmar och det statliga stöd som är en förutsättning för den centrala organisationens stöd till och utveckling av verksamheten.Friluftsfrämjandet vill fortsätta att spela en viktig roll för friluftslivet, även i framtiden. För att behålla den positionen och leva upp till visionen ”Världens bästa friluftsupplevelser, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare” krävs ständig utveckling i en föränderlig värld. Friluftsfrämjandet vill mer! Vi vill nå många fler människor och få fler att njuta av friluftslivet. Vi vill se en större mångfald i organisationen och nå bredare ut i samhället. Vi vill bidra mer till samhällsnyttan och positivt påverka förutsättningarna för allas framtida friluftsliv.vgv
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Stora steg kommer att tas under de närmaste åren för att uppnå visionen och svara mot medlemmars, organisationens och omvärldens förväntningar.  Friluftsfrämjandet har under 2012 påbörjat en viktig resa för att även i framtiden kunna möta efterfrågan på friluftsaktiviteter av riktigt hög kvalitet och med stor flexibilitet. En omorganisation som syftade till att skapa bättre förutsättningar för att stödja verksamheten och vår förändringsresa genomfördes och vi la grunden för att systematiskt och metodiskt arbeta med att professionalisera många central stöd funktioner inom organisationen. Under 2013 har det arbetet fördjupats ytterligare och ”framtidsprojektet” startas igång där samtliga stödprocesser för organisationen (verksamhet, aktivitetshantering, marknadsföring, medlemsservice och administration) har arbetats igenom och kravställningen för ett nytt IT-system färdigställs. Inom verksamheten har vi haft ett högt fokus på utveckling av verksamhetsområdet ”friluftsäventyr” och barn.  Under 2014 avser vi inom ramen för det stöd vi söker från Svenskt Friluftsliv arbeta vidare med:• ”framtidsprojektet” och formningen av det nya Friluftsfrämjandet• fortsatt grundläggande stöd till samtliga verksamhetsområden• utvecklingsarbete inom verksamheten som breddas från friluftsäventyr och barn till att även omfatta en större satsning på ”skidor och snö” samt att göra skidbackar till mötesplatser för friluftsliv generellt• att knyta ihop olika verksamhetsområden och arbeta mer holistiskt mellan olika åldersgrupper och verksamhetsområden för att skapa synergier. • att modernisera varumärke och kommunikationsverktyg samt att identifiera starka samarbetspartners så vi kan fortsätta utvecklas i allt snabbare takt• att effektivisera och anpassa aviseringsprocess och medlemskap (samt licenser) för att kunna rikta mer medel in i verksamheten och samtidigt fånga upp en stor del av verksamheten som idag inte ”syns” i medlemskap


