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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Livräddningssällskapet

PROJEKT

Projektnr:

4
Projektnamn:

Mentor - adept; en framgång i föreningslivet
Projektstart (år/mån):

2020/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

3 185 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 320 000 2021
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Sportfiskarna, Scouterna och Kanotförbundet

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Mona Lisa Wernesten
E-postadress:

monalisa.wernesten@sls.a.se
Telefon (dagtid):

08-12010243
Mobiltelefon:

0769-411463

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Svenska Livräddningssällskapet (SLS), i samarbete med Svenska Kanotförbundet
(SKF), Scouterna och Sportfiskarna (SF) vill tillsammans ta fram ett
mentorskapsprogram för att hitta nya ledare i nya grupper på ett för oss nytt sätt.
Samtidigt som fler människor nås och på så sätt får möjlighet att ta del av vår långa
tradition av friluftsliv, dvs. att vistas ute i skog och mark på allemansrättslig grund
utan krav på tävling.
Projektet syftar till att
• ta fram en handledning som kan användas framöver och som alla organisationer
tillhörande Svenskt Friluftsliv kan ha glädje av.
• öka antalet förebilder och ledare med bakgrund i annat land än Sverige.
• utveckla ett program/handledning för att öka deras möjlighet att ta del av och
inkluderas i friluftslivets ideella organisationer.
• ge dessa personer verktyg för att lyckas med och få ta del av det unika svenska
föreningslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

I föreningslivet har behovet av ledare alltid varit större än tillgången, idag mer än
någonsin då stora grupper av människor inte ges möjlighet eller tror sig ha



förmågan att kunna vara ledare. Speciellt den ökade andelen förebilder och ledare
med bakgrund i annat land än Sverige som till stor del saknar erfarenhet av det
svenska föreningslivet och friluftstraditionen. Något som vi med detta projekt vill
råda bot på. Genom att använda oss av mentorskap för att vägleda och lära samt
förmå nya deltagare att våga ta klivet och bli ledare vill vi förändra medlemskåren
så att andelen av dessa stämmer bättre överens med genomsnittet i Sverige.
I en mentorskapsrelation är både mentor och adept aktiva och bidrar med sina
erfarenheter från arbete, utbildning och livet i stort. Fungerade mentorskap
mellanmentor och adept bygger på förtroende och relationsbyggande. Detta är en
viktig faktor för att komma in i och ta del av vårt föreningsliv. En mentor är en slags
vägledare och stödjare. En metod som fackföreningen Jusek har lång erfarenhet av,
redan på 90-talet matchade förbundet utrikes födda jurister med befintliga
medlemmar. Sedan 2010 bedriver Jusek mentorskapsprogram för utrikes födda
akademiker. Jusek har tagit fram en handbok för mentorskapsprogram för utrikes
födda; ”Kliv in”. Vid lanseringen av denna deltog både Svenskt Friluftslivs
ordförande och kontaktperson, som också varit mentor i Juseks mentorprogram.
Med Juseks mentorskapsprogram som förebild vill vi forma ett
mentorskapsprogramför föreningslivet inom friluftsliv. Vårt mål är
att förmå fler att våga bli ledare och även öppna upp denna väg in i det svenska
samhället genom det nätverksbyggande som föreningslivet faktiskt är. Jusek låter
oss använda deras handbok som
referenslitteratur och vägledning.
Tidplan år 2 och 3 (2021-2022)
År 2:
I år 2 sker gemensamma kompetensutvecklande inslag och träffar där alla
mentoreroch adepter möts. Dessa träffar planläggs under två månader av den
referensgrupp som knutits till projektet, bestående av representanter från fyra
friluftsorganisationer, varav projektledaren är en av dessa. Utifrån resultatet från
dessa träffar startar projektet med att finna mentorer och adepter, med stöd av
nämnda referensgrupp. Ett mentorskapsprogram färdigställs där mentorer och
adepter träffas för att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Tanken är att de
ska hålla kontakten med varandra under hela tiden som projektet pågår, vilket kan
ske på olika sätt med en regelbundenhet på minst en gång i månaden (gärna
veckovis). De deltagande friluftsorganisationerna utser fem - tio mentorer var som i
sin tur ska engagera 1 - 2 adepter. Dessa ska sedan introduceras in i och få
fördjupade kunskaper i alla deltagande organisationer via ovan nämnda träffar.
År 3:
Projektet utvärderas och sammanställs till en färdig handledning.
Utvärdera, åtgärda, sammanställa rapport från de två första årens testverksamhet.
Färdigställa utbildningsmaterialet.
Sportfiskarna, Scouterna, Kanotförbundet och Svenska Livräddningssällskapet
genomför utbildningar till medlemsorganisationerna i Svenskt Friluftsliv.
Budget för två år, 2021 – 2022
tkr År2, År3, Totalt
Projektledning 370 370 1110
Personalkostnader 360 180 720
Resor och boende 200 160 515
Marknadsföring 50 75 125
Material, tryck och produktion 100 - 150
Externt samarbete och utbildning 70 65 135
Administration 170 125 430
Summa 1320 975 3185

Förväntade effekter

Ambitionen är att vi ska få ett rikare föreningsliv med mer jämställda och
mångkulturella inslag, för att bättre spegla det samhälle vi idag lever i. Fler
människor ska ges tillträde till vårt föreningsliv. Föreningslivet i Sverige får
kunskap från andra kulturer vilket i sin tur leder till en snabbare inkludering i det
svenska samhället. Vi förväntar oss en större förståelse för de olikheter och likheter



som finns inom olika kulturer att ta fasta på.
Projektet dokumenteras löpande för att ta reda på om detta är ett framkomligt
arbetssätt samt om metoden går att använda av andra organisationer som så
önskar, på samma sätt som vi fått använda Juseks handbok för anordnare av
mentorskapsprogram för utrikes födda.
Med detta projekt tror vi på ett starkare Svenskt Friluftsliv och fler aktiva
medlemmar inom medlemsorganisationerna.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Totalt 2021 1 320 000
Summa, kr: 1 320 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1331 timmar år 2 414 kr

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.


