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Kanske har friluftslivet aldrig varit så viktigt som nu. För när covid -19 drabbade
vårt samhälle fanns vår natur där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma
stunder, för möten, rörelse, motion och lek.

Friluftsfrämjandet har fler besökare än någonsin på hemsidan och över en miljon
människor följde Skogsmulles 30 dagars challenge under våren 2020. Trots en
snöfattig vinter, kraftig påverkan av covid-19 på verksamhet och ledarutbildningar
som ställts in, med ledarbrist som följd, har vi lyckats behålla våra medlemmar.

Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största friluftsorganisationer, med 108 400
medlemmar. Sedan flera år tillbaka en organisation som växer starkt i antal
medlemmar och därmed i betydelse för samhället i stort, 35 % de senaste 5 åren.

Allt vi gör skall verka för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med glädje,
kunskap och säkerhet guidar vi barn, ungdomar och vuxna på små och stora äventyr
över hela landet. Genom våra 306 lokalavdelningar, sex regioner och drygt 500
förskolor/skolor kan vi erbjuda Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter. Vi har
något för alla åldrar, intressen oavsett förutsättningar. Våra hjärtefrågor är barns
hälsa i skolan och på fritiden, rörelse, mångfald, hållbarhet och demokrati.
Samhällsfrågor som i dag är viktigare än någonsin.

Konkreta mål 2021:
Nå mer än 11,4 M registrerade aktivitetstimmar
Nå mer än 9 200 ledarkompetenser, en ökning med 3,7%
Nå minst 112 000 medlemmar, en ökning med 3,8%

Vi utgår från några av vår tids största samhällsutmaningar: stillasittande, ökad
segregation, hållbarhet och antidemokratiska krafter. Vi möter genom vår ideella
kraft som finns i hela Sverige. Vi inspirerar, leder och stöttar varandra mot ett



hållbart friluftsliv för alla.

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
# 2 Engagemang och samverkan för friluftslivet
# 3 Allemansrätten
# 4 Tillgång till natur för friluftsliv
# 5 Attraktiv tätortsnära natur
# 7 Skyddade områden som resurs för friluftslivet
# 8 Ett rikt friluftsliv i skolan
# 9 Friluftsliv för god hälsa
# 10 God kunskap om friluftslivet.

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.

Med stöd av Svenskt friluftsliv kan vi bidra till ett bättre Sverige!


