
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

100 % Friluftspaddling - Friluftstjänst 2022
Projektstart (år/mån):

2022/01
Projektslut (år/mån):

2023/01
Projektets totala budget (kr):

1 100 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

691 800 kr 2022
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Dag Johansson
E-postadress:

dag.johansson@kanot.com
Telefon (dagtid):

070-3725448
Mobiltelefon:

070-3725448

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Svenska Kanotförbundets (SKF) satsning ”100 % Friluftspaddling – Friluftstjänst
2022” syftar till att upprätthålla och utveckla friluftspaddling inom och utom
förbundet. Satsningen marknadsför paddling för nya målgrupper och verkar för att
paddling ska vara tillgängligt för alla. Vidare syftar satsningen till att göra SKF till
en samlande kraft och ett naturligt forum för friluftspaddling.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Friluftstjänsten driver det dagliga arbetet kring friluftspaddlingen.
Friluftspaddlingen omfattar många olika discipliner där havskajak, kanadensare och
forspaddling är de största, men även SUP är en växande gren inom
rekreationspaddling. Utbildning och säkerhet är två prioriterade områden där
Kanotförbundet vill leda och påverka friluftspaddlingen i Sverige. Kanotförbundets
vision är att fler som gillar att vara ute i naturen ska upptäcka att paddling är ett
fint sätt att komma ut och både få fysisk aktivitet och naturupplevelse. All paddling
ska vara trygg och säker, därför ska friluftstjänsten arbeta för att kanotverksamhet
ska ha utbildade ledare som har kunskap om säkerhet, miljö och paddelteknik.

Arbetsområden och aktiviteter

Utbildning
- Utveckling och fortsatt spridning av Paddelpasset, ett utbildnings- och



examinationskoncept kopplat till europeiskt samarbete (internationell standard för
kunskap inom kanot) där säkerhet, miljö och teknik utgör grundstenar.
- Planera och administrera kvalitetsutbildningar för ledare, instruktörer och
examinatorer
- Uppdatera och revidera utbildningsmateriel
- Stärka kunskap och medvetenhet om Allemansrätten och friluftspaddling
- Tillgodose behovet av ledar- och instruktörsutbildningar

Säkerhet
- Stärka förutsättningar för föreningar och kanotcentraler att arrangera säkra turer
och kurser. Det arbetet sker bland annat genom att ha regelbunden dialog med
relevanta aktörer som t.ex. kanotföreningar, Friluftsfrämjandet, Scouterna, Svenska
Kyrkan, Kanotförbundets utbildare, lärosäten, Godkända Kanotcentraler och att
sprida information och material som främjar säkerhet.
- Vara en aktiv part i samverkan med andra kring sjösäkerhet

Tillgänglighet
- Verka för tillgängliga paddelmiljöer i ett brett perspektiv, t.ex. att påverka så att
återställning av vattendrag och restaureringsarbeten sker på ett sätt som är säkert
för paddling, att kanotverksamheter har tillgång till bryggor, klubbhus och andra
förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet.
- Nå ut till fler målgrupper som ännu inte upptäckt paddling, visa förebilder med
olika bakgrund.
- Stötta föreningar som vill starta upp, eller utveckla befintlig, friluftspaddling.

Förväntade effekter

Friluftstjänsten är en länk mellan friluftspaddlare och Kanotförbundet. Länge har
Kanotförbundet förknippats med träning och tävling och det behövs en friluftstjänst
för att fortsatt stärka och utveckla friluftspaddlingen. Både inom förbundet men
även för att nå ut till friluftspaddlare som inte är organiserade i förening.

- Det är lätt att komma i kontakt med Kanotförbundet i frågor som rör
friluftspaddlingen.
- Kanotförbundet levererar utbildningar av hög kvalitet, och deltagarna blir
kompetenta ledare och instruktörer som i sin tur ger sina turdeltagare fina
upplevelser i kanoten
- Långsiktig kunskapsutveckling och säkrad rekryteringsbas för framtida utbildare
och ledare
- Friluftspaddling sker med respekt för Allemansrätten och naturen, med respekt för
våra medtrafikanter på vattnet
- Friluftspaddling är säker och trygg, gärna i form av organiserad ledarledda turer
och kurser
- Friluftspaddling är allmänt känt som en fantastisk aktivitet
- Stort nätverk och stärkt samarbete med andra friluftsorganisationer,
utbildningsanordnare och kommersiella aktörer
- Friluftspaddling är en stark del av kanotföreningars verksamhet
- Kanotförbundet är ett förbund för alla kanotister, oavsett hur, var, vad och när
man paddlar

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Personal 644 800 kr
Resor 12 000 kr
Dator, telefon etc 10 000 kr
Fortbildning, träffar etc 25 000 kr

Summa, kr: 691 800

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

Antal arbetstimmar Pris per timme



2080 310

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.


