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Svenska Fjällklubben

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 220000 Avser bidragsår: 2020

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Bengt-Ove Blomkvist E-postadress: bengtoveblomkvist@gmail.com
Telefon (dagtid): 0702919602 Mobiltelefon: 0702919602

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

För att kunna genomföra och sprida klubbens budskap till allmänheten söker
Svenska Fjällklubben organisationsbidrag för 2020:

Svenska Fjällklubben är en klubb som arbetar med fullt fokus på den Svenska
fjällvärlden! Våra metoder för att uppnå framgång i detta är arbetsområdena:
Fjällmiljö – Fjällkunskap – Fjällupplevelser. I mer utvecklad text vill vi förhindra att
våra fjäll kommersialiseras i allt för ohämmad grad, så att så mer orörda fjäll, så
gott det låter sig göras, finns bevarade till kommande generationer. Vi vill ge våra
medlemmar och allmänheten kunskaper till att färdas i fjällen på ett säkert sätt och
på fjällens egna villkor, fritt från onödiga motorfordon. Klubbens målsättning är
klar: Vi vill bli landets bästa fjällklubb!
Mer konkret vill klubben under året:
- skapa uppmärksamhet på och kunskaper om fjällvärldens särart, t.ex. via
debattartiklar, remissvar etc.
- verka för miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet
- främja utbildning och forskning om fjällmiljön
- bidra till etablering av nya nationalparker
- verka för områden fria från trafik med motorfordon
- verka för att sammanhängande, avverkningsfria områden av fjällnära skog skapas
- stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer
- stimulera fjällsport under hållbara former
- arbeta aktivt med säkerhetsfrågor under vistelse i fjällvärlden
- utbilda klubbens medlemmar till att enskilt och i grupp färdas säkert i våra
svenska fjäll
- utbilda och certifiera fjälledare som sedan kan ta med grupper ut i svenska fjällen
under säkra och ordnade former

Utbildningen breddas genom att erbjuda ett utökat antal av nu existerande
fjälledarubildningar samt ett ökat utbud av praktiska sommar- och vinterkurser för
personer som vill ha en utökad kunskap som leder till möjligheter för friare fjällturer
under växlande väderförhållanden.



Utöka och ytterligare belysa risker och ändrade förutsättningar pga
klimatförändringarna som påverkar vår fjällvärd och dess värden på ett oroande
sätt. Svenska Fjällklubben kommer att satsa resurser på att ytterligare förbättra
förmågan att vara en remissinstans och en röst för vår Fjällmiljö.
En utökad administration beroende på nya krav på ett uppkopplat föreningsliv
ställer krav på mer omedelbar hantering av löpande ärenden. Fjällklubben ansöker
därför om administrativt stöd i form av en kanslist om 400 timmar till en kostnad á
300 kr för 2020 (lön alt F-skatt).


