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Annika Ismarker anställd som projektledare
för Friluftslivets år!
Idag börjar Annika Ismarker sin tjänst på Svenskt Friluftsliv som projektledare
för Friluftslivets år 2021.
Annika har sedan april 2019 arbetat som projektledare och konsult på Pernod Ricard.
Tidigare har hon också arbetat som marknadschef på Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
I rollen som projektledare för Friluftslivets år har hon som uppdrag att under 2020 förbereda
projektet, under 2021 sätta projektet i sjön och under 2022 följa upp projektet. Friluftslivets
år är ett gemensamt projekt mellan Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv där syftet är att
öka medvetenheten om friluftslivets värde och att få fler att pröva på friluftsliv.
-

Friluftslivets år genomförs i samverkan mellan 150 organisationer under ett helt år
och då har det varit viktigt för oss att hitta en person som har bred erfarenhet av
projektledning. Det tycker vi Annika Ismarker har och vi ser med tillförsikt fram emot
ett kreativt år där friluftsliv verkligen får stå i centrum, säger Ulf Silvander
generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

-

Det känns oerhört spännande att få projektleda denna viktiga satsning och jag har ett
stort privat intresse för friluftsliv. Att få vara med att påverka att fler personer
upptäcker det fantastiska med friluftsliv och den frihet och glädje som det ger, känns
väldigt roligt. Jag ser fram emot att få samarbeta med alla tänkbara organisationer,
företag och personer och är tacksam till Svenskt Friluftsliv för att jag har fått
förtroendet att förvalta detta uppdrag, säger Annika Ismarker, projektledare för
Friluftslivets år.

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
Mobil: 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
Vill du nå Annika Ismarker – mail: annika.ismarker@svensktfriluftsliv.se mobil: 0708-575729
Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca
1,6 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av
närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna
i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla
förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga
finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i
Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.
Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet
Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet
Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet,
Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svensk
a Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska
Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska
Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

