
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2018-1
Projektnamn:

Ansökan om Friluftstjänster 2019

Projektstart (år/mån):

201701 men vi har jobbat med friluftsliv även förut
Projektslut (år/mån):

pågående

Projektets totala budget (kr):

Även övriga kanslipersonal och
GS lägger arbetstid på
friluftspaddling

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

906 000kr 2019
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Anders Danielsson
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155209086
Mobiltelefon:

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Med en fortsatt förstärkning på 150 % friluftstjänster kan Svenska Kanotförbundet
(SKF) arbeta målinriktat för att bedriva långsiktigt hållbar utveckling av paddling i
rekreationssyfte. Tjänsternas uppdrag är att arbeta för att:
- Fler ska upptäcka friluftsliv genom paddling.
- Kanotister ska ha kunskap om paddling, säkerhet och långsiktig hållbarhet ur
miljöaspekt.
- SKF ska utveckla och upprätthålla utbildningsmaterial, god kvalitet i utbildningar
inom friluftssektorn av ledare, examinatorer och instruktörer samt genomföra
utbildningar för att utbilda paddlare i olika vattenmiljöer.
- Kanotklubbar och godkända kanotcentraler ska ha kompetens att erbjuda kurser
och utbildning.
- Andra aktörer, ideella, kommersiella och myndigheter ska ha kännedom om SKF
och paddling i friluftssammanhang.
SKF ska arbeta för att säkerställa tillgång till paddelbara vatten och tillgänglighet
för alla kanotister.
- SKF ska förstärka kontakter med friluftspaddlingssektioner i klubbar och med
andra aktörer inom friluftsliv och paddling.



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

SKF är en central aktör i organisering och utveckling av paddling. Det finns stora
utvecklingsmöjligheter för SKF att förstärka kopplingen till rekreationspaddlingen
och därmed främja kunskap, säkerhets- och miljömedvetenhet hos en bred
målgrupp. Många människor uppskattar paddling som naturupplevelse, och det
finns en bredd i paddlingen som lockar motionärer, naturälskare och äventyrare i
olika åldrar; från canadensare på lugna åar, eller i livligt strömmande vatten,
forskajak i skummande virvlar, havskajak på sjö och hav bland skärgårdsöar, eller
surfski som motion i naturen till kanotsegling med bas i friluftsliv där många
segelkanoter även lämpar sig för övernattning. Den alltmer populära Stand-Up-
Paddlingen (SUP) erbjuder ett annat, vidgat perspektiv på upplevelser av livet i och
på vattnet. Kajaken har även blivit intressant för sportfiskare, genom fiskekajakens
möjligheten att enkelt och tyst kunna ta sig fram på vattnet.
Under året som gått (2018) har SKF kunnat jobba både bredare och djupare med att
utveckla paddling och friluftsliv sedan de två nya medarbetarna anställdes. SKF
valde en uppdelning på två tjänster eftersom bredden i uppdraget är sådant att det
är svårt för en person att kunna greppa hela spektrat även om 100 % fokus är
friluftspaddling. Trots den korta tid våra anställda har jobbat så har vi märkt en
väsentlig skillnad. SKF har haft resurser att lägga på kontakter med kommuner och
regionförbund i syfte att uppmuntra dessa till att sprida information om
paddelvatten och säkrare paddling, via kanotguiden.com. Friluftsliv och paddling
har synliggjorts via en ny facebooksida, medverkan på externa arrangemang såsom
paddelfestival och friluftsdag. Klubbar och godkända kanotcentraler har fått besök
och nyhetsbrev. Planering finns för att utveckla kvalitetsarbetet med klubbar och
godkända kanotcentraler, och att ytterligare stärka friluftspaddlingen inom
förbundet. Vi har även kunnat hjälpa fler som har frågor runt paddling och säkerhet.
SKF strävar efter att nå paddlare som inte tidigare varit i kontakt med våra
kanotföreningar och deras verksamhet. SKF har ökat sin samverkan med skolor och
andra friluftsaktörer.
Effekter av tidigare års informationsarbete om och utbildning inom Paddelpasset
märks nu, 2018. Det är nästan en dubblering av antalet utdelade paddelpass jämfört
med föregående år. Hanteringen av Paddelpasset och utbildningssystemet har
kommit igång som rutin. Utvecklingen av Paddelpasset är inne i en förväntad
expansionsfas. Den ökande efterfrågan på Paddelpassutbildningar och
säkerhetsutbildningar kräver att utbildare och examinatorer finns tillgängliga, och
att administrationen av Paddelpasset följer med i utvecklingen.
SKF vill arbeta med och bidra till friluftsliv och paddling genom:
- Synliggörande av paddling och friluftsliv
o Marknadsföra paddling och friluftsliv på mässor, festivaler och liknande event
o Kommuner och kommunanknutna destinationsbolag.
o Få fler att hitta en kanotförening, för att på så sätt komma närmre kurser och
kompetenshöjning, vilket ger ökat säkerhetskunnande.
o Marknadsföra paddling och friluftsliv, förmedla kunskap via sociala medier.

- Kunskapsutveckling kring paddling i friluftslivet
o Utbildningar, kurser, konferenser för våra klubbar och godkända kanotcentraler
där större delen av verksamheten sker.
o Fortsätta samarbete med andra organisationer och myndigheter samt hitta nya
samarbetspartners för att utveckla våra utbildningar och vår kunskapsutveckling.
o Upprätthålla och stärka redan etablerad samverkan med skolor,
utbildningscentrum och friluftsorganisationer.
o Utbilda canadensarledare, havskajakledare, forspaddlingsinstruktör på fler orter.
o Utbilda examinatorer, instruktörer och utbildare inom Paddelpasset.
o Administrera utbildningsmaterial och Paddelpasset.

- Att säkerställa och utveckla tillgänglighet för paddling, säkerställa paddelvatten i
Sverige, samverka angående paddling och säkerhet, genom att etablera kontakter
och kommunicera kontinuerligt för att påverka och delta i möten med;



o Vattenråden.
o Länsstyrelsernas friluftssamordnare.
o Regionförbundens utvecklingsstrateger.
o Kommuner, regionförbund för att synliggöra paddling, paddelvatten och informera
om säkerhet, allemansrätten och miljöfrågor.
o Sjösäkerhetsrådet, Naturvårdsverket m.fl.

- Aktiv kontakt med kanotklubbar och godkända kanotcentraler.
o Besök och kommunikation för att stötta klubbar och kanotcentraler så att de kan
upprätthålla god kvalitet i verksamheterna.
o Lyfta fram kanotföreningar i evenemang, genom att inbjuda dem till medverkan i
aktiviteter, föredrag etc.

Flera av våra mål sker eller avses ske i samverkan med friluftsorganisationer,
utbildningsanordnare (skola, universitet, folkhögskola, YH), kyrkan,
bildningsförbund, och kommersiella aktörer.
För att kunna arbeta med ovanstående kontinuerligt och framåtsyftande krävs
anställda som kan bedriva arbetet långsiktigt.

Förväntade effekter

Förväntade effekter av SKFs långsiktiga arbete med hjälp av friluftstjänsterna är:
- Fler människor kommer ut i naturen och paddlar tack vare synliggörande av
paddling i sociala medier, på mässor och event. Kanotister ska känna sig trygga och
kunna njuta av olika vattenmiljöer.
- Starkare nätverk och samverkan mellan SKF och andra aktörer kring paddling.
- SKF är en aktiv och självklar part inom paddling och friluftsliv.
- Ökad kompetens i de kunskapsområden som Paddelpasset omfattar, både bland
utbildare och bland de som går utbildningar. SKF levererar utbildningar för att fler
ska kunna examinera och utbilda på alla nivåer.
- Kanotister kan med ökad paddelteknisk färdighet få större frihet att välja
paddelvatten.
- Utbildning i säkerhet främjar fler informerade beslut, säkrare paddling och
kunskap om hur en risksituation hanteras. Färre incidenter och olyckor sker.
- Miljömedvetenhet och kunskap om allemansrätten ökar chansen att kommande
kanotister och generationer kan fortsätta paddla i en bevarad natur med en
biologisk mångfald, i rena hav, sjöar och vattendrag. I närtid innebär det att varje
paddlare kan gå i land och uppleva oförstörd natur, och kanske känna att hon är den
första som upplever platsen.
- Vattendrag, sjöar och hav kommer att vara tillgängliga för paddling om SKF finns
med i diskussioner kring restaurering och underhåll av vattendrag. Säkerhet för
kanotister ökar när SKF är aktiv part i diskussioner kring sjösäkerhet.
- SKF är ett aktivt stöd för kanotklubbar och kanotcentraler som genomför
utbildningar enligt Paddelpasset. SKF hanterar administration av Paddelpasset så
att det blir smidigt för utbildare och examinatorer. En levande kommunikation
mellan riksförbund och lokala aktörer främjar utveckling och inspiration, skapar
förtroende och förbundets syfte, att vara till för klubbarna och kanotcentralerna,
uppfylls.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Lönekostnader 1,5 tjänst ink sociala avgifter 756 000kr
Internet, telefon etc 20 000kr
Resor 35 000 kr
Fortbildning/träffar 45 000 kr
Deltagaravgifter 50 000kr
OH-kostnader 0 kr tas av SKF
lokaler 0 kr

Summa, kr: 906 000



EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

150 % Baserat på nuvarande lön + 2% från 1
april

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


