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Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Fritidsbanken Sverige ideell förening

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Friluftslån
Projektstart (år/mån):

2020 mars
Projektslut (år/mån):

2022 mars
Projektets totala budget (kr):

1200000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

200000 2020
400000 2021
600000 2022

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:

David Mathiasson
E-postadress:

david@fritidsbanken.se
Telefon (dagtid):

0768-320100
Mobiltelefon:

0768-320100

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Fritidsbanken samlar in friluftsartiklar och sportutrustning som inte längre används
och lånar ut dem gratis, precis som ett bibliotek. 2019 räknar vi med att låna ut 200
000 prylar över hela landet, men majoriteten av utrustningen är idrottsrelaterad.
Med det här projektet vill vi öka utlåningen av friluftsartiklar, knyta närmare band
med friluftsorganisationer och få in mer utrustning att låna ut.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Sedan 2013 har Fritidsbanken samlat in och lånat ut sport- och friluftsartiklar. Efter
starten i Forshaga kommun så har konceptet spridit sig i hela landet och idag finns
vi på 88 platser, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Här kan man låna
flytvästar, fiskespön, ryggsäckar, tält, vandringskängor, liggunderlag, skidor,
långfärdsskridskor och mycket, mycket mer. Låntagarna är folk i alla åldrar. Det
kan vara barnfamiljen som vill åka skidor tillsammans, kompisgänget som ska ut och
fiska, högskolestudenten som vill testa långfärdsskridskor, eleverna i årskurs sex
som lånar slalomskidor till friluftsdagen, mormor och morfar som vill göra roliga
aktiviteter tillsammans med barnbarnen och SFI-klassen som får testa att åka pulka
för första gången i sitt liv.

På Fritidsbanken kan man låna i 14 dagar för att prova på en mängd olika



aktiviteter. Vi är också en bra lösning för dem som utför sport- och friluftsaktiviteter
vid få eller enstaka tillfällen. Det är onödigt att köpa ett fiskespö om man bara ska
fiska en gång, men en bra investering om man gillar att fiska och gör det
regelbundet.

Om utrustningen har med idrott eller friluftsliv att göra avgörs oftast av
användandet. Ett par skidor kan lånas för att få en härlig dag i naturen, men de kan
också användas i Vasaloppet eller prova-på-tävlingen på hemmaplan. Fritidsbanken
är idag kanske främst förknippat med idrott, men potentialen inom friluftsområdet
är minst lika stor och det här projektet syftar bland annat till att stärka den
kopplingen.

Fritidsbankens verksamhet bygger på att privatpersoner, föreningar, organisationer
och företag skänker utrustning som inte längre används och annars bara samlar
damm. I dagsläget har vi närmare 180 000 artiklar i lager och antalet ökar varje
dag. Effekten av att Fritidsbanken finns är inte bara att folk idrottar eller kommer ut
i naturen, det är också bra för miljön eftersom vi återanvänder utrustning och
förlänger livslängden. Det bidrar till en förbättrad hälsa och välbefinnande,
inkludering genom att vara till för alla och tillväxt då personer blir anställda och får
arbetsträna hos oss.

I maj 2019 deltog vi på den nationella konferensen Tankesmedja Friluftsliv i
Kristianstad där vi fick möjligheten att presentera Fritidsbanken, hålla en workshop
och nätverka med konferensens deltagare. Det här har inneburit vidare kontakter
med STF, Friluftsfrämjandet, Scouterna, flera av länstyrelsernas friluftssamordnare,
Sportfiskarna och Svenskt Friluftsliv och det har också blivit startskottet för vår
satsning på friluftsliv.

Sedan 2016 har Riksidrottsförbundet finansierat två tjänster på Fritidsbankens
nationella kansli. Därutöver har idrottsdistrikten anställd personal som arbetar som
samordnare för Fritidsbanken där nyetablering och utveckling av befintliga
Fritidsbanker är två av arbetsuppgifterna. Vi hoppas kunna inleda ett liknande
fruktbart samarbete med Svenskt Friluftsliv och övriga friluftsorganisationer, där
kompetens och nätverk står i fokus.

Det treåriga projektet, som vi här söker medel för, ska leda till att knyta kontakter
med landets friluftsorganisationer och andra parter som har ett intresse i att fler får
tillgång till ett kostnadsfritt friluftsliv. Med hjälp av gemensamma workshops och
idémöten kan vi hitta sätt att samarbeta och inkludera de möjligheter Fritidsbanken
erbjuder i andra verksamheter. Det ska också leda till ökad kunskap kring friluftsliv
hos vår personal, mer utrustning att låna ut, nya låntagare och fler utlånade
friluftsartiklar. Vi tänker oss ett projekt som ökar i arbetsinsats och omfattning
successivt under projekttiden.

Fritidsbanken har god koppling till flera av de tio friluftsmålen, bland annat
"Friluftsliv för god folkhälsa", "Ett rikt friluftsliv i skolan" och "Starkt engagemang
och samverkan för friluftslivet". Vi är också en aktör som hjälper friluftssektorn att
ta ett större miljöansvar och kan inspirera till fler hållbara tjänster och aktiviteter.

I SFS 2010:2008 4 § och 5 § framgår vilka krav som ställs på den organisation som
söker bidrag. Vi anser att vi uppfyller kraven för att kallas friluftsorganisation och få
bidrag. För att säkerställa att alla, oavsett ekonomisk förmåga, kan låna på
Fritidsbanken krävs inget medlemsskap, vare sig på lokal eller nationell nivå. Alla
får alltid låna, vilket borde ligga i linje med lagstiftarens syfte att organisationen ska
vara öppen för alla människor.

Alla huvudmän (oftast kommuner eller ideella föreningar) som driver en lokal
Fritidsbank är medlemmar i den nationella paraplyföreningen Fritidsbanken
Sverige. Således borde vi anses uppfylla de krav som ställs i 4 §.



Förväntade effekter

Vi förväntar oss ett ökat intresse för friluftsliv i hela landet. Fritidsbanken finns
snart på 100 platser i landet och för samtal med ytterligare ett hundratal
kommuner. 2018 trefaldigades vår utlåning jämfört med året innan och allt fler
upptäcker det geniala med att låna utrustning. Vi hoppas att satsningen leder till att
friluftsorganisationerna får fler medlemmar, att vårt utbud av friluftsutrustning
ökar, liksom utlåningen av detsamma.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Personalkostnader 178610
Resor och logi 21390

Summa, kr: 200 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

530 337

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"!


