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	Bidragssäkande organisation_namn: Friluftsfrämjandet
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 10.000.000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2016
	Ansökan upprättad av_Namn: Lars Lundström
	Ansökan upprättad av_Epostadress: lars.lundstrom@friluftsframjandet.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 
	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: 08-4474467
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Se bilaga 6
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Friluftsfrämjandet verkar för att så många som möjligt ska kunna njuta av friluftslivet, nu och i framtiden. Det är viktigt eftersom vi vet att friluftsliv skapar hälsa, livsglädje och respekt för natur och miljö. Ett uppdrag som idag är viktigare än någonsin.Friluftsfrämjandet står för ett friluftsliv fritt från prestationskrav där alla, oavsett förutsättningar, kan delta. Särskilt värnar Friluftsfrämjandet alla barns möjlighet till friluftsliv. Barn som får uppleva och upptäcka naturen och friluftslivet ger en grund för friska och glada individer som värnar naturen. Det ger barn som växer upp till ansvarsfulla och hållbart tänkande individer, vilket skapar grunden till det samhälle vår värld idag behöver. I dagens samhälle blir Friluftsfrämjandets samhällsbidrag än mer tydligt i form av att organisationen bygger in lösningar för att tydligare nå fler samhällsgrupper i grundutbudet. Lärdomar dras löpande från olika projekt som därefter integreras in i basorganisationen. Det handlar t ex om metoder för integration och hela tiden med vår ideella och utomhuspedagogiska grund som bas. Att jobba i kanaler som förskola och skola är en självklarhet för Friluftsfrämjandet med det höga pedagogiska kunnandet vi samlat på oss sedan 80-talet. Här kan vi direkt leverera på statens uppdrag, både i vår bas och via projekt.Friluftsfrämjandet har Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter och är ledande i utvecklingen inom flera av dem. Det gör vi tack vare våra 8000 ideella ledare och funktionärer, våra medlemmar och det statliga stöd som är en förutsättning för den centrala organisationens stöd till och utveckling av verksamheten.Under de senaste åren har Friluftsfrämjandet genomgått ett stort förändringsarbete där arbetssätt och stödet till verksamheten har professionaliserats och utvecklats. Under ett par års tid har mycket tid, kraft och engagemang lagts på utvecklingen och implementationen av det nya verksamhetssystem som lanserades under 2015. Denna investering i tid och resurser ger organisationen ett modernt tekniskt stöd till såväl ekonomi och medlemsadministration som aktiviteter och utbildningar, vilket organisationen behöver för att kunna vidareutvecklas. Nu tar en förvaltnings- och vidareutvecklingsfas vid som kommer att driva på utvecklingen i Friluftsfrämjandet, såväl tekniskt som kommunikativt. Syftet med detta verksamhetssystem är att förbättra förutsättningarna för att nå ut med verksamhet och våra utbildningar och på så sätt nå ut med friluftslivets möjligheter till fler. En tydlig projektorganisation har nu också skapats hos Riksorganisationen och som idag driver tre stora och långsiktiga projekt (Naturparkour, Gilla Backen och Skogshjältarna). Denna arbetsmodell skapar och driver viktig framtida verksamhetsutveckling och betonar ytterligare den nytta för samhället i stort som Friluftsfrämjandet bidrar till med sin verksamhet. Under 2016 avser vi inom ramen för det utökade basstöd vi söker från Svenskt Friluftsliv bland annat arbeta vidare med att:• Fortsatt ge ett väl fungerande grundläggande stöd till samtliga verksamhetsområden, med extra fokus på att ikapp utvecklingsmässigt efter kraftsamlingen organisationen har gjort kring det kritiska IT-stödet.• Ta Friluftsfrämjandets utbildningsorganisation, Friluftsakademin, till nästa nivå med syfte att göra den än mer effektiv, tydlig, synlig och under 2016 med ett tydligt fokus på kvalitetssäkring för att möjliggöra rekrytering av nya ledare i vår verksamhet – vi utbildar Sveriges friluftsledare!• Fortsätta satsningen med att bidra till barns hälsa genom ett systematiskt arbete med att tillgänggöra friluftsliv för barn genom fortsatt utveckling av området Friluftsäventyr för barn, unga och familjer. Med ett tydligt fokus på mångfald. • Öka vårt fokus på vår vision att göra friluftslivet tillgängligt för alla. Vi har som ambition att tydligare nå ut till fler samhällsgrupper, till exempel barn, ungdomar och familjer som är nya i Sverige. • Öka fortsätta att stärka vårt bidrag till samhällsnyttan med fokus på hälsa, friluftslivets gemensamma frågeställningar, friluftsmiljö och friluftsdagar som t ex friluftsmiljöråd, friluftsdagar i skolan och satsningen Alla på Snö. • Att utöka och förstärka vår satsning på kommunikation och påverkansarbete. För att ta en större kommunikativ plats och visa på våra styrkor, aktiviteter, ideella krafter och vår positiva samhällspåverkan.• Fortsätta utvecklingen av det nyligen implementerade IT-system som har till syfte att stödja såväl aktiviteter, utbildningar som administration. Målet är att tydligare visa våra aktiviteter och utbildningar, öka tillgängligheten och på så sätt nå nya målgrupper med fokus på nya svenskar.Friluftsfrämjandet utvecklas nu starkt efter många års tillbakagång - ett tydligt bevis på att de senaste årens satsningar och prioriteringar har varit viktiga och att stödet har fått effekt. Organisationens medlemstal ökar nu stadigt och medlemsåret 2014/15 avslutades med en ökning på ca 5% i medlemstal och massor av nya förskolebarn. Detta är såklart något som vi är särskilt stolta över. Vi är idag över 84000 medlemmar och berör genom all vår verksamhet uppskattningsvis 1,8 miljoner barn och vuxna.
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