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	Bidragssäkande organisation_namn: Svenska Turistföreningen
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 2 000 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2017
	Ansökan upprättad av_Namn: Anna Heimersson
	Ansökan upprättad av_Epostadress: anna.heimersson@stfturist.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 070-345 52 20
	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: 070-345 52 20
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Stötta kungsleden, Tillsammansläger, friluftsdagar, skolsatsningar mm
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell organisation med cirka 240 000 medlemmar. Vi jobbar för en hållbar natur- och kulturturism och att fler människor ska upptäcka Sveriges natur- kultur och friluftsliv på ett hållbart sätt som värnar om miljö, ekonomi och samhälle.I föreningen finns 65 lokalavdelningar som på lokalt plan arbetar för att fler ska upptäcka naturen där de bor. De jobbar också för att bevara viktiga turistiska natur- och kulturområden samt med att sprida kunskap om allemansrätten. Flera lokalavdelningar har jobbat aktivt med skolor och friluftsdagar och en del har gjort lokala projekt för att få unga människor, framförallt med invandrarbakgrund att upptäcka det nära friluftslivet. Under 2017 vill vi fortsätta stötta och utveckla vår lokala verksamhet genom att ta fram metoder och verktyg för att underlätta det lokala arbetet samt genomföra fysiska träffar för idéutbyte, inspiration och kunskapsförmedling. Under 2016 har STF fortsatt att erbjuda olika typer av engagemangsmöjligheter för medlemmarna. Bland annat gjordes ett upprop mot indragning av nattågen till Jämtland. På riksstämman 2016 fattades beslut om att ändra i demokratiordningen för att få mer aktiva ombud. Detta medförde att STF nu har 55 medlemsombud som representerar medlemmarna under och mellan stämmorna och är ett aktivt bollplank för styrelsen och föreningen i stort. Arbetet med den nya demokratiordningen med medlemsombud kräver mycket tid och resurser och för 2017 avser vi att använda delar av organisationsbidraget för att implementera arbetet med medlemsombuden och förbättra demokratin  ytterligare inom föreningen. Under 2016 stod vi som värd för ett av Europas största internationella vandringsevenemang - Eurorando 2016. Under 2017 vill vi skörda frukterna av detta evenemang och fortsätta jobba mer med vandring i lågland. Under 2016 påbörjar vi därför en förstudie kring STFs roll kopplat till vandring i lågland. STF har en ambition och en möjlighet att stärka positionen som Sveriges viktigaste vandringsaktör. Ingen annan aktör har samma trovärdighet, kunskap och förutsättningar som STF. Möjligheterna är många och därför tillsätts en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur STF ska driva arbetet med att ”Bli Sveriges vandringsinstans” – för att främja vandrarens intresse i Sverige – och få fler att upptäcka Sverige genom vandring.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Dugnad som vi kallar det arbete våra ideella gör genom att renovera och upprusta våra stugor i fjällen har under 2016 utvecklats till att omfatta fler stugor och därmed även fler ideella. Under 2017 vill utveckla dugnadskonceptet ytterligare för att se om det går att applicera även på andra objekt som tex leder och naturreservat.Vi vill också fortsätta att utveckla vårt opinionsarbete kring bland annat leder, infrastruktur och allemansrätten och tillsammans med övriga organisationer inom Svenskt friluftsliv propagera för mer pengar till friluftslivet och fler friluftsdagar i skolan. Friluftsmålen är bra definierade i den senaste läroplanen, faktiskt bättre än någonsin. Där sägs att barnen ska ha ett rikt friluftsliv och ”ges goda möjligheter att vistas utomhus”. Gott så. Men det är numera upp till varje skola att hitta sätt att nå de målen. Tidigare var friluftsdagar obligatoriska, så inte i dag. Rektorn bestämmer om skolan ska ha friluftsdagar och vad de kan innehålla och att det är mycket upp till den enskilda läraren om tid eller kunskap finns. Detta är en viktig påverkansfråga för oss. Skolan har en betydelsefull uppgift när det gäller att få våra barn att känna trygghet i naturen, att upptäcka friluftslivet och glädjen i att röra på sig. Under 2017 vill vi ta detta ett steg vidare och har för avsikt att genom en förstudie titta på hur vi tillsammans med andra friluftsaktörer kan förenkla för skolorna att erbjuda friluftsdagar till eleverna i framtiden.Beskrivningarna ovan är korta utdrag från vår kommande verksamhet under 2017 och medel från Svenskt friluftsliv är till viss del avgörande för att vissa av ovanstående saker ska gå att utveckla och genomföra. 


