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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Vi, Svenska Livräddningssällskapet driver verksamhete inom i huvudsak tre
huvudområden, Säkerhet, Livräddning och Simkunnighet. Dessa tre områden utgör
grunden för vårt arbete i att förebygga drunkningsolyckor och att nå vår vision Noll
drunkningar, en vision som är kopplad till att ”ingen ska behöva drunkna på grund
av okunskap”. Svenska Livräddningssällskapet, SLS, är den organisation som står
för och förmedlar den kunskapen, en kunskap som i 120 år har räddat många
människoliv. Vi sprider och förmedlar vattenkunskap och vattensäkerhet för alla,
från det minsta barnet till den äldsta vuxna, från den lilla föreningen, till skolor och
till de stora myndigheterna i hela Sverige. Vi ansvarar för frågorna och svaren
gällande allt från vilken flytväst du ska bära på din kanottur, hur du säkert kan åka
skridskor en vacker vinterdag, hur kommunerna ska genomföra simskolor och skapa
säkra vattenmiljöer för sina innevånare till att vara rådgivande till olika
myndigheter i en rad olika frågor som är kopplade till våra tre huvudområden.
Med Sveriges 96 000 sjöar och 8 000 km strand är det i princip oundvikligt att vara
ute i naturen utan att komma i kontakt med vatten
För att alla människor ska kunna njuta av Sveriges friluftsliv krävs det kunskap
kring säkerhet när man vistas i och kring vatten. Det är den kunskapen som vi står
för och har gjort sedan 1898.

Möjligheterna att minska antalet tillbud och olyckor ligger framförallt i att ge
allmänheten kunskap och att skapa trygga och säkra fritidsmiljöer. . Ett sätt att nå
och bistå allmänheten på ett kostnadseffektivt sätt med information och kunskap är
främst via vår hemsida men desto viktigare är direkt kommunikation och
kunskapsförmedling i olika forum såsom utbildningar, konferenser m.m.
De ansökningar avseende verksamhets/projektbidrag önskar vi beaktade i den
ordning som vi anget från porjekt nr 1 - 4, vilket är vår prioritering av hur viktiga
projekten är. Vi önskar att ni tar det i beaktande vi behandling av vår ansökan.

Med hjälp av organisationsbidraget vill vi minska antalet tillbud och olyckor genom
att tillföra kunskap, förändra attityder och vanor i människors beteenden, detta sker
genom att;



• Stödja och bidra den enskilde och samhället i stort genom att på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt nå ut med kunskap och information
• Utveckla, planera, driva och genomföra aktiviteter inom våra tre huvudområden
• Fortsätta vårt långsiktiga och för samhället så viktiga arbete med att föra statistik
och genomföra utredningar i samband med drunkningsolyckor i syfte att dra lärdom
och att förmedla denna i samtliga våra kanaler och till samhället i stort
• Fortsätta driva frågan om allas rätt till simundervisning gentemot berörda
myndigheter såsom skolverket och gentemot politiken
• Driva på och stötta kommunerna i arbetet med målet att bli certifierade som ”En
vattensäker kommun”
• Säkerställa att vi har ett kompetent och effektivt kansli med de funktioner som
krävs för att vi ska kunna bistå alla olika målgrupperna i samhället som efterfrågar
vår kompetens och våra insatser.
• Fortsätta att aktivt propagera för vikten av bevakade stränder och att utbilda
livräddare
• Lära såväl ung som gammal att simma, direkt eller indirekt genom att utbilda
simlärare
• Utveckla medlemssystem och medlemskommunikation för att öka antalet
medlemmar
• Öka antalet bidrag och gåvor (kvalitetssäkras bl. a. genom vårt medlemskap i
GivarSverige fd FRII, 90-konto och givarguiden)
• Medlemskap i International Lifesaving Federation (ILS) och International
Lifesaving Europé (ILSE)

Mot bakgrund av denna korta beskrivning är det vår förhoppning att Svenskt
Friluftsliv i sin bedömning av SLS verksamhet har en förstående och välvillig
inställning till Svenska Livräddningssällskapets bidragsansökan för år 2020


