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

Friluftsfrämjandet
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

9.100.000 kr

2015

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Dag Pedersen

dag.pedersen@friluftsframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-617 11 65

--

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

Deltagande i tankesmedjor, forskningsarbeten (Future Forest), konferenser (Storslagen fjällmiljö, Strandskydd), workshops (t.ex. strandskyddet), allmännyttiga org. (Fjällsäkerhetsrådet, Skidrådet, m.fl.) och debatter i Almedalen och riksdagen.

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Friluftsfrämjandet är en ideell rörelse som främjar friluftsliv för alla genom att bedriva
samhällspåverkan, utbilda i ledarskap och friluftsliv samt erbjuda Sveriges största utbud av
ledarledda aktiviteter. Vi värnar morgondagens friluftsliv och låter dig njuta av det idag! Det
är viktigt eftersom vi vet att friluftsliv skapar hälsa och livsglädje.
Vi har idag Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter och är ledande i utvecklingen inom
flera friluftsgrenar. Det gör vi tack vare nära tio tusen ideella ledare och funktionärer, våra
medlemmar och det statliga stöd och stöd ifrån samarbetspartners som är en förutsättning
för den centrala organisationens arbete och utveckling.
Friluftsfrämjandet arbetar för att alla ska få möjlighet att upptäcka och komma ut i naturen.
Särskilt värnar Friluftsfrämjandet barnens möjlighet till friluftsliv. Barn som får uppleva och
upptäcka naturen och friluftslivet ger en grund för friska och glada individer som värnar
naturen och på sikt ett hållbart samhälle. Friluftsfrämjandet tror på ett friluftsliv fritt från
prestationskrav där alla, oavsett förutsättningar, kan delta.
Under de senaste åren har Friluftsfrämjandet genomgått ett stort förändringsarbete där
arbetssätt och stödet till verksamheten har professionaliserats och utvecklats. Under 2013
och 2014 har mycket tid och engagemang lagts på det stora framtidsprojektet Panorama,
som under 2015 kommer att ge ett väl utvecklat och modernt tekniskt stöd till såväl ekonomi
och medlemsadministration som aktiviteter som utbildningar.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

En tydlig projektorganisation har skapats vid sidan om den ordinarie verksamheten. Idag
driver projektorganisationen tre stora och långsiktiga projekt. Gilla Backen i syfte göra de
cirka 100 ideellt drivna skidskolor och backar som finns över hela landet till mötesplatser för
skidåkning och annat friluftsliv, Friluftsfrämjandet i förskolan som skapar moderna
förutsättningar för förskolor att erbjuda Friluftsfrämjandets barnverksamheter, samt
Skogshjältarna, ett integrationsprojekt i samarbete med Rädda Barnen som tar med barn
och deras familjer till ett friluftsliv de annars inte hade fått tillgång till.
Under 2015 avser vi inom ramen för det organisationsstöd som vi söker från Svenskt
Friluftsliv för den ordinarie verksamheten att arbeta vidare med:
• Fortsätta utvecklingen genom framtidsprojektet Panorama och formningen av det nya
Friluftsfrämjandet
• Fortsatt ge ett väl utvecklat grundläggande stöd till samtliga verksamhetsområden
• Knyta ihop olika verksamhetsområden och arbeta mer holistiskt mellan olika åldersgrupper
och verksamhetsområden för att skapa synergier.
• Fortsätta implementera det påbörjade arbetet med att modernisera varumärke och
kommunikationsverktyg för att skapa bättre synlighet
• Stärka och vidareutveckla samarbetet med våra partners så vi kan fortsätta utvecklas i allt
snabbare takt.
• Öka barns intresse för natur och miljö samt söka nya vägar att möta denna målgrupp på
deras villkor och platser
• Se nya vägar och kanaler för att nå ut med kunskap om allemansrätten
• Öppna upp organisationen, modernisera och fortsätta arbetet med generationsskifte bland
våra ledare och förtroendevalda

duplicera.nu

Friluftsfrämjandets har påbörjat ett stort moderniserings arbete där vi föryngrar och förnyar
för att bättre möta de behov som ställs på en ideell folkrörelse på 2000-talet. Under 2015
kommer nästa steg vilket är att sätta igång ett strategiarbete för framtiden. Det kommer att
ta avstamp ifrån de förenings-, frilufts- och samhällstrender vi ser och förutspår framgent
och vara ett visionärt arbete som syftar till att framtidssäkra organisationen för kommande
120 år.
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