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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 6 000 000 Avser bidragsår: 2018

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Jesper Taube E-postadress: jesper.taube@sportfiskarna.se
Telefon (dagtid): 08-410 80 633 Mobiltelefon: 073-6254231

VI HAR GJORT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT STARKARE FRILUFTSLIV

[ - ] Debattartiklar

[ - ] Remissvar

[ - ] Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

[ - ] Annat, nämligen:

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Sveriges 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 arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i
friska och rena vatten med friska fiskbestånd och för att skapa förutsättningar för
att alla oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder ska ha möjlighet att fiska
på sin fritid.

Sportfiskarna är ett förbund i stark medvind. Vårt arbete spelar roll. Det ser vi i de
vattenmiljöer vi restaurerat och de politiska beslut som tas på fakta och inte
tyckande. Vi ser det i alla de barn och ungdomar som vi introducerat till fiske och
utfört praktisk fiskevård tillsammans med. Vi kan uppvisa 15 år av obruten ökad
omsättning, ökat antal anställda, ökat antal kontor runt om i landet och ökat antal
medlemmar – vi växer stadigt bland såväl enskilda medlemmar som anslutna
föreningar. En god nyhet för framtidens fiskevård är att vi växer starkare än på
länge bland barn och unga.

Sportfiskarna ska under 2018, vid sidan av att svara upp mot senare års mycket
höga ambitionsnivå vad gäller praktiskt fiskevårds- och främjandearbete,
medlemsservice samt utrednings- och påverkansarbete, särskilt arbeta med följande
större frågor:



• Sportfiskarnas visions- och strategiarbete: Sportfiskarnas styrelse har under 2017
beslutat att inleda ett större visions- och strategiarbete. Syftet är att förbundet ska
formulera en framtidsvision, strategisk inriktning och övergripande mål för
Sportfiskarna 2019-2023. Huvuddelen av arbetet förläggs till 2018 och arbetet
utgår från och förankras bland medlemmar och anslutna föreningar.

• Lokal verksamhet i klubbar och distrikt: Antalet till Sportfiskarna anslutna
föreningar växer, samtidigt som distriktsledet behöver stärkas för bibehållen
förbundsdemokrati. Vi ska därför under 2018 särskilt satsa på och stötta förbundets
distriktsfunktion.

• Fler kontor och medarbetare närmare medlemmarna: Det är de ca 400 anslutna
ideella föreningarna och de nästan 60 000 organiserade sportfiskarna och
fiskevårdarna som utgör kärnan i förbundet. Men för att dessa ska kunna verka med
bästa möjliga förutsättningar, behövs många gånger anställd personal i regionen. Vi
vill finnas nära medlemmarna, nära miljöutmaningarna och nära de lokala
beslutsfattarna. Sportfiskarna finns idag med anställd personal på nio orter i landet.
Vi kommer under 2018 arbeta för att öppna ytterligare ett kontor för ökad regional
närvaro.


