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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största friluftsorganisationer, nu med ca 108
000 medlemmar, en ökning med drygt 6%. Sedan flera år tillbaka en organisation
som växer starkt i antal medlemmar och därmed i betydelse för samhället i stort.
Friluftsfrämjandet omfattar årligen ca 2 miljoner svenskar genom våra
verksamheter, anläggningar och våra öppna aktiviteter.

Allt vi gör skall verka för folkhälsa, livsglädje och tillgänglig friluftsmiljö för alla.
Vårt fokus sedan starten 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 316 lokalavdelningar, sex regioner och 500
förskolor/skolor kan vi erbjuda Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter. Vi har
något för alla åldrar och intressen oavsett förutsättningar.

Vårt bidrag till ett bättre Sverige
Vi utgår från några av vår tids största samhällsutmaningar: rörelse, mångfald,
hållbarhet, demokrati. Vi möter genom vår ideella kraft som finns i hela Sverige. Vi
inspirerar, leder och stöttar varandra mot ett hållbart friluftsliv för alla. Med vår
utomhuspedagogik i skolan ger vi pedagogerna stöd och verktyg för att uppnå
målen kopplade till hälsa och friluftsliv. Genom vårt breda verksamhetsutbud i hela
Sverige i skolan och genom projekt, jobbar vi aktivt för ett öppnare mer
inkluderande ledarskap i syfte att uppnå en ökad mångfald och hållbar integration i
friluftslivet. Vi når årligen ut till 1,2 miljoner barn och unga som genom
lokalverksamhet får naturkontakt och fysisk aktivitet. På detta sätt jobbar vi
långsiktigt, hållbart mot en hälsosammare, miljömedvetnare generation.

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. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor är de
frågor där vi genom vår verksamhet kan maximera vår positiva påverkan eller
minimera vår negativa inverkan.



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:
# 1 Tillgänglig natur för alla
# 3 Starkt engagemang och samverkan
# 4 Allemansrätt
# 5 Tillgång till natur för friluftsliv
# 6 Attraktiv tätortsnära natur
# 8 Ett rikt friluftsliv i skolan
# 9 Friluftsliv för god hälsa
# 10 God kunskap om friluftslivet.

För att kunna följa hur vi bidrar mot ett mer hållbart samhälle så har vi delat upp
våra viktigaste hållbarhetsfrågor i fyra långsiktiga fokusområden som är ett
förtydligande och en fortsättning på det hållbarhetsarbete som Friluftsfrämjandet
arbetat med under lång tid. Våra långsiktiga fokusområden:
1. Att göra friluftslivet tillgängligt för alla.
2. Att säkerställa en tillgänglig friluftsmiljö i hela Sverige.
3. Att minska inverkan på ekosystem och klimat och bidra till den biologiska
mångfalden.
4. Att främja demokrati och samarbete.

Vi verkar för ett hållbart friluftsliv för alla. Med det menar vi att framtidens
generationer skall ha minst samma förutsättningar till friluftsliv som dagens
generationer.

Friluftsfrämjandets inriktningsmål 2020
Inspirera, leda och stötta den ideella kraften att verkställa vår väg mot strategi 2022
och fortsatt strävan mot ”Ett Friluftsfrämjandet”, genom verkan för gemensamma
övergripande mål
1. Genomföra Friluftsfrämjandets basverksamheter
2. Fortsätta att arbeta med ett friluftsliv för alla, vår interna mångfald, med särskilt
fokus på att omvandla projekt till vår ordinarie verksamhet
3. Fortsatt utveckling av våra ledare
4. Utveckling av organisatorisk ledning
5. Fortsatt verksamhetsutveckling av våra grenar, baserat på verksamhetsanalys
6. Utveckling av förebyggande säkerhetsarbete
7. Vidareutveckla vår produktportfölj för skola och förskola
8. Fortsatt varumärkesarbete genom att tydliggöra vår position
9. Fortsatt ökad användning av vår webb med ”Äventyrshanteraren”
10. Fortsatt tydliggörande av effekten av vår verksamhet för Folkhälsa och särskilt
lyfta tätortsnära natur
11. Arbeta för att långsiktigt stärka finansieringen av Friluftsfrämjandet.

Konkreta mål 2020
• Nå mer än 11,4 miljoner aktivitetstimmar (2019 10,9 miljoner)
• Nå mer än 10 300 ledarkompetenser (2019: 9 900)
• Nå minst 113 000 medlemmar per 2020-09-30 (2019: ca 108 000, vi stänger
medlemsåret 20190930)
• Nå minst 1,1 miljon unika besökare på friluftsframjandet.se (2019: ca 950 000)

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 bidra till ett bättre Sverige!

Län: Samtliga 21 län
Aktivitetstimmar 2019 ca 10,9 miljoner
Antal medlemmar 2019 ca 108 000 dvs drygt en 6 % ökning från 2018.



Vi söker 9 850 000 SEK i organisationsbidrag.


