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

Svenska Livräddningssällskapet
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

2 000 000

2015

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Karin Levin

karin.levin@sls.a.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-12010242

0769-411462

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

Styrelsearbete inom SvF, påverkansarbete, gemensamma debattartiklar.

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, är den organisation som står för vattenkunskap och vattensäkerhet
för alla, från det minsta barnet till den äldsta vuxna, i Sverige. För att alla människor ska kunna njuta av
Sveriges friluftsliv krävs det kunskap och säkerhet i vattenmiljöer. Vi ansvarar för frågorna och svaren
gällande allt från vilken flytväst du ska bära på din kanottur till hur du säkert kan åka skridskor en vacker
vinterdag. Utan kunskapen om hur du säkert kan njuta av vattenmiljöer blir vårt friluftsliv allt mer
begränsat.
Möjligheterna att minska antalet tillbud och olyckor ligger framförallt i att tillföra kunskap, förändra attityder
och vanor i vårt beteende. Vi människor är såväl producent som konsument av olyckor. Istället för att fråga
vilken risknivå som är acceptabel bör frågan istället vara, vilken säkerhet vill vi ha i vårt samhälle för att
kunna berika friluftslivet? Detta är viktigt och återspeglas i alla delar av SLS arbete.
Vi anser oss ha en skyldighet - men också en förväntan på oss från samhället sida, framför allt från den
enskilde individen, att värna deras rätt till ett tryggt och säkert friluftsliv där vattenaktiviteter är ett naturligt
inslag. Möjligheterna att minska antalet tillbud och olyckor ligger framförallt i att, i en förlängning, ge
allmänheten kunskap och att skapa trygga och säkra fritidsmiljöer.
Vi har stor verksamhet inom våra tre ben (simkunnighet, livräddning och säkerhet). Under
sommarmånaderna stöttar vi cirka 400 sommarsimskolor med material, administration och information. Vi
har utbildat över 300 simlärare och sett till att nästan 1000 personer har lärt sig Första Hjälpen och HLR.
Under året har vi även kontakt med många av landets 290 kommuner för att informera, utbilda och hjälpa
dem till att bli en del av vårt program "En vattensäker kommun". Vi arbetar intensivt tillsammans med
skolan för att se till att alla barn når läroplanens mål gällande simkunnighet i årskurs 6. Vi vet att det är en
stor brist på material för Badvett, Båtvett, Isvett och Solvett. Förutom att vara ute bland lärare och
idrottshögskolor för att utbilda och föreläsa och arbeta så skickar vi gratis ut material till över 60 000 elever
per år. Varje år har vi även ideella livräddare som patrullerar stränderna på fem ställen i Sverige. De
arbetar dagligen under sommaren för att säkra våra stränder och får göra många ingripande varje dag. Det
kan vara allt från barn som sprungit bort till allvarliga livräddningar i vatten.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Vi har under tre år drivit projektet Livräddarkollo med bidrag från SvF. Projektet har varit
oerhört uppskattat och vi har utbildat 38 personer som verkar lokalt med att engagera och
initiera friluftsverksamhet. Fokusering har tidigare år varit livräddarkollon under
sommarmånaderna. Vi vill nu utöka projektet med att starta året runt-verksamhet i våra
lokala föreningar. Basen för att starta året runt-verksamhet kommer att vara de personer
som redan är utbildade genom tidigare års Livräddarkollo. Genom att öka kunskapen om
friluftslivet hos barn och unga tror vi att även intresset för att vistas ute i naturen ökar. Med
vattenkunskap, och fördjupade kunskaper i livräddning, kan vi se till att fler barn och
ungdomar får möjlighet att uppleva det som friluftslivet erbjuder.

duplicera.nu

Vi har under flera år varit drivande och sammankallande för Issäkerhetsrådet. Rådet består
av Sjöräddningssällskapet, Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sportfiskarna och Skridskoåkarna
och vårt gemensamma mål är att informera allmänheten hur de på ett säkert sätt kan vistas
på is. www.issakerhet.se har funnits länge men fick under 2012 en ansiktslyftning och är nu
en välbesökt sida med information om issäkerhet inom flera olika områden. Det är i
dagsläget Svenska Livräddningssällskapet som står för resurserna för att driva arbetet, och
vi hoppas att SvF anser att detta arbete är ett så viktigt samverkansprojekt att ni beviljar
medel för 2015.
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