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Ansökan Organisationsbidrag Svenskt Friluftsliv 2019
Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största friluftsorganisationer, nu med över 100
000 medlemmar. Sedan flera år tillbaka en organisation som växer starkt i antal
medlemmar och därmed också i betydelse för samhället i stort. Friluftsfrämjandet
omfattar årligen ca 2 miljoner svenskar genom våra anläggningar och vår öppna
verksamhet.
Allt vi gör skall verka för folkhälsa, livsglädje och tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Vårt fokus ända sedan starten år 1892 är folkhälsa och livsglädje genom friluftsliv.
Med glädje, kunskap och säkerhet guidar vi barn, ungdomar och vuxna på små och
stora äventyr över hela landet. Genom våra 320 lokalavdelningar, sex regionala
organisationer och 500 förskolor/skolor kan vi erbjuda Sveriges bredaste utbud av
friluftsaktiviteter. Här finns något för alla åldrar, intressen och förutsättningar.
Att vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle är en självklarhet för
Friluftsfrämjandet. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete är en
förutsättning för att verka för vårt ändamål – folkhälsa och livsglädje genom
friluftsliv. All vår verksamhet som Svenskt friluftsliv stödjer, går i linje med flera av
FN:s globala hållbarhetsmål, Barnkonventionen och Sveriges friluftsmål.
Vi bidrar extra starkt i friluftsmål: Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och
samverkan för friluftsliv, Allemansrätt, Tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv
tätortsnära natur, Ett rikt friluftsliv i skolan, God kunskap om friluftslivet och
Friluftsliv för god hälsa.
Friluftsfrämjandets inriktningsmål 2019
Vi fortsätter att leda mot Ett Friluftsfrämjandet – fortsätta knyta ihop organisationen
och hjälpas åt, då gör vi maximal samhällsnytta. Vi höjer blicken och jobbar
långsiktigt genom hela organisationen. Hela organisationen ska genomsyras av våra
värderingar ett friluftsliv för alla, och verka för vår mission och vårt bidrag till ett
bättre Sverige. Vi ska inspirera, leda och stötta den ideella kraften – våra hjältar
som av ren passion visar fler människor ut i naturen.

Med fokus på att
- utveckla Äventyret – det ska vara lätt att hitta ut i friluftslivet, var som helst i
landet. Och det ska vara lätt att visa upp för våra ledare, så mer tid kan spenderas
ute än på administration
- stärka förutsättningarna för våra ledare och vår ledartillväxt, genom
Friluftsakademin, kursledare, ledarrekrytering och ledarvård
- genomlysa vår ”produktportfölj” av friluftsaktiviteter, med fokus på efterfrågade
äventyr och tillgänglighet – för att kunna lägga ännu mer kraft där behovet är stort,
både där vi finns idag och där vi inte finns
- utveckla och konkretisera vårt arbete med Tillgänglig friluftsmiljö, genom
kunskapsspridning, kommunikation, opinionsbildning och påverkan med särskilt
fokus på Allemansrätten. Vi har enorm potential att föra vidare vår kunskap redan
från barnsben och livet ut.
Samt vidareutveckla
- fortsatt kommunikation kring folkhälsa. Barn och ungas hälsa styrt av ett
mångfaldsperspektiv. Vi bidrar till en enorm samhällsnytta och har ett ansvar att
frågan aldrig hamnar i skymundan
- fortsätta digitaliseringen av Friluftsfrämjandet, med äventyrshanteraren
(friluftsfrämjandet.se) i särskilt fokus – att tillgängliggöra friluftsliv genom digitala
mediers kraft har stor potential, snarare än att vara ett hot
- vidareutveckla Friluftsfrämjandet i skolan och förskolan, inklusive I Ur och Skur –
vi når så otroligt många barn här i olika delar av samhället, oavsett om barnen har
föräldrar med friluftsintresse eller ej. Det är en viktig styrka.
- fortsätta att slå vakt om vår ungdomsverksamhet – för ungdomar behöver hitta
tillbaka till friluftslivet och vi har handen att hjälpa dem ut
stöd till den underliggande medlemstillväxten och medlemsupplevelsen

Konkreta mål 2019
• Nå mer än 10,9 miljoner registrerade aktivitetstimmar i äventyrshanteraren
(2018:10,4)
• Nå mer än 9 900 ledarkompetenser (2018: 9 400)
• Nå minst 110 000 medlemmar per 2019-09-30 (2018: 101 000)
• Nå minst 900 000 unika besök på friluftsframjandet.se (2018: 740 000)
Våra hjärtefrågor är barns hälsa i skolan och på fritiden, rörelse, mångfald,
hållbarhet och demokrati. Samhällsfrågor som i dag är viktigare än någonsin.
Med stöd av Svenskt friluftsliv kan vi fortsätta att bidra till ett bättre Sverige!
…..
Fakta
Län: Samtliga 21 län
Aktivitetstimmar 10,4 miljoner, (2017:10 miljoner).
Vi har tagit med följande grupper. Barn, ungdomar, vuxna, icke medlemmar,
(tipspromenader), icke medlemmar (övriga aktiviteter), I Ur och Skur barn och
Skogsmulle i förskolans barn och utgått från antal aktiva timmar per aktiviteter och
antal tillfällen = antal timmar.
Antal medlemmar Vi estimerar medlemsantalet den 30 september 2018
(Friluftsfrämjandets medlems år är 1 okt – 30 september) till 101 000 medlemmar
dvs en ökning på 6,3%. Vid denna ansökan per den 25 september 2018 har vi 100
998 (50 886 kvinnor och 50 112 män) medlemmar en ökning med 6,3% från
föregående år.

Vi ansöker om 9 500 000 SEK i organisationsbidrag. Detta grundar vi på det faktiska
antalet medlemmar 100 998 när ansökan skickades in den 25 september 2018.

