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	Bidragssäkande organisation_namn: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 7 000 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2016
	Ansökan upprättad av_Namn: Jesper Taube
	Ansökan upprättad av_Epostadress: jesper.taube@sportfiskarna.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: 08-41080633
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Bla yttranden i vattenmål,  expert i SOU, förtroendeuppdrag i Svenskt Friluftslivs styrelse,  företrädare i vattenråd
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Om SportfiskarnaSveriges 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 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 miljövårdSportfiskarna 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.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Sportfiskarna 2016 - fortsatt utveckling med vind i seglenSportfiskarna går starkt framåt. Bifogad redogörelse över förbundets officiella medlemsantal vid årsskiftet 2014/2015 visar att förbundet fortsätter att växa. Den positiva medlemsutvecklingen är ett resultat av långsiktig profilering av förbundets kärnvärden och att vi som förbund möter och engagerar väldigt många sportfiskare och fiskevårdare ute vid vattnen. Vårt arbete och våra visioner når och berör fler och det är vi väldigt stolta över!Vägledande för Sportfiskarnas arbete är de av riksdagen beslutade miljö- och friluftslivsmålen. Vi är idag en ledande aktör i praktiskt fiskevårdsarbete, samtidigt som vi årligen tar fram och kommunicerar rapporter om tillståndet i vattenmiljöerna. Det arbetet bidrar till uppfyllelsen av bland andra miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt- och djurliv. Vi är också starkt pådrivande i arbetet med att implementera EU:s vattendirektiv i Sverige. Sportfiskarnas främjandeverksamhet - även den med ena foten i fält och den andra vid utredningsbordet - har direkta kopplingar till friluftslivsmålen Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten, Tillgång till natur för friluftsliv, Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Ett rikt friluftsliv i skolan samt Friluftsliv för god folkhälsa.Sportfiskarna ska under 2016, vid sidan av att svara upp mot senare års mycket höga ambitionsnivå vad gäller bland annat praktiskt fiskevårdsarbete, medlemsservice samt utrednings- och påverkansarbete, fortsatt prioritera arbetet med främjandefrågor. Primära målgrupper i arbetet är liksom tidigare barn och unga. Vi ser samtidigt ett stort samhälleligt behov av åtgärder och aktiviteter särskilt vidga åt nya svenskar. Vi ska därför under 2016  rikta flertalet främjandeaktiviteter just mot de som nyss kommit till Sverige - vi ska göra fiske till ett medel för integration.Vi har idag två ungdomskonsulenter anställda i förbundet. Att vi kunde anställa en andra konsulent är ett direkt resultat av Svenskt Friluftslivs höjning av Sportfiskarnas organisationsbidrag. Vi har via vårt främjandecentrum i Göteborg under ett par år tagit fram flera aktiviteter och modeller som nu är redo att "exporteras" till andra städer i Sverige. Vi avser därför att för 2016 söka pengar från Svenskt Friluftsliv för tre väl sammanhållna, uppföljningsbara och geografiskt spridda åtgärdspaket riktade mot barn, unga och nya svenskar. Se vidare i bifogad verksamhetsbidragsansökan, bilaga 6.


