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Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
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	Bidragssäkande organisation_namn: Svenska Cykelsällskapet (SCS)
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 250.000.-
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2016
	Ansökan upprättad av_Namn: Lasse Brynolf
	Ansökan upprättad av_Epostadress: info@svenska-cykelsallskapet.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 070-536 87 95 (sällan påslagen)
	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: 08-751 62 04
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: allt SCS sysslar med torde gynna friluftslivet på ett eller annat sätt
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Se vår kommentar till SF-kansliets brev 28/5 -- bilaga 1SCS önskar stöd för allt som görs vid sidan av de bidragsbeviljade projekten. Det blir slitsamt i längden att ständigt förlita sig på, att projektmedlens "överskott", även skall räcka till att täcka "vardagen" för organisationen. Det gör de endast tillfälligt genom ständiga uppoffringar hos berörda funktionärer och genom tidigare besparingar.SCS  satsar på kvalitet i allt och information till den breda allmänheten -- här finns ett klart behov. Vår nuvarande verksamhet kan sammanfattas i tre punkter :--  vardagscykling, trafik & miljö                                                                                                                             --  cykelturism & friskvård                                                                                                                                      --  test, teknik & rådgivning SCS har, trots blygsam egen ekonomi, kunnat genomföra ett antal kostnadskrävande projekt -- tack vare goda kontakter. Några av de större arbetsinsatser är :¤  SCS har skapat, underhåller och utvecklar större delen av landets skyltade lednät för cykelturism.                                                                                                                                      ¤  SCS har, främst i samband med ovanstående, givit ut en mängd kartprodukter och informationsblad i syfte att underlätta och stimulera aktivitet inom fritid och turism.                                                                                   ¤  SCS har tagit fram ett omfattande Trafik & Miljöprogram, som ständigt aktualiseras.                                                              ¤  SCS marknadsför trafiksäkerhet och allemansrätten i alla tänkbara sammanhang.                                         ¤  SCS är remissinstans hos myndigheter och kommuner vad gäller samhällsplanering och en breddad syn på cyklandet.                                                                                                                                                                                                                                               
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: ¤  SCS ger ut en innehållsrik föreningstidning (Nya CykelTidningen), som täcker in flertalet intresseområden.                                                                                                                            ¤  SCS sitter med i olika arbets- och referensgrupper -- bl a inom Trafikverket.                                                       ¤  SCS har under åren byggt upp ett stort medlemsbibliotek (snart 2.000 band) -- kanske det största i världen (se vår hemsida).                                                                                            ¤  SCS har en omfattande hemsida, där vi sprider god information -- vi driver även en särskild hemsida för Banvallsleden, tillsammans med åtta kommuner i syd-Sverige (här får vi separat stöd).                                                                                                                                              ¤  SCS har genomfört cykelaktiviteter över hela landet och även utrikes. Bl a genom åren ett 100-tal ganska unika rullande cykelläger i våra nordiska grannländer och övriga Europa.                                                                                                                                         ¤  SCS har medlemmar över hela landet -- den lokala verksamheten har dock mestadels fått växa fram spontant (med visst centralt stöd).                                                                                 ¤  SCS bedriver testverksamhet av cyklar och tillbehör.                                                                     ¤  SCS förmedlar svåråtkomliga produkter och god information via en beställningslista (400 olika artiklar). Och vi har sedan några år även en internetbutik för dessa produkter och ett nät av återförsäljare för vissa kartprodukter.                                                                                                                                  ¤  SCS har även producerat kartverk för vardagsbruk och deltagit som rådgivare i flera kommunala utgåvor. De i särklass största satsningarna här är atlaserna över Storstockholm och Storgöteborg i samverkan med Liber Kartor.                                                                           ¤  SCS har inventerat och kvalitetsbedömt allt inom svensk cykel vad gäller fritid, rekreation & turism åren 2002 + 2006 -- nu är hög tid för ytterligare insats (se projektansökan).                      ¤   I övrigt -- se vårt inledande brev.


