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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för
naturen, genom friluftsliv. Med vår ideella kraft tacklar vi några av vår tids främsta
samhällsutmaningar, exempelvis stillasittande, psykisk ohälsa, segregation,
miljöförstöring och bristande respekt för demokratin.
Verksamheten bedrivs i lokalavdelningar samt i förskolor och skolor, och stöttas av
våra regioner och riksorganisationen.
2030 ska Friluftsfrämjandet nå 150 000 medlemmar inklusive 15 000
ledarkompetenser, nå alla barn i Sverige, nå var 4:e invånare (årligen) via
inspiration till allmänheten.
Målen ska nås genom att vi fortsätter utvecklas och växa genom tre
huvudstrategier:
1) ledarlett friluftsliv, 2) utomhuspedagogik i förskola och skola, samt 3) inspiration
till allmänheten.
Intresset för friluftsliv är högre än någonsin vilket är mycket positivt och innebär en
ökad efterfrågan av vår verksamhet. En efterfrågan som vi bara kan möta om vi blir
fler ledare och utvecklar vår verksamhet. Det ökade intresset riskerar också att slita
på naturen. Vi ser därför 2022 extra stort behov av ledarrekrytering, utveckling av
verksamhet och information till allmänheten om allemansrätt och inspiration om
friluftsliv.
Konkreta mål 2022:
Nå mer än 11 M registrerade aktivitetstimmar. Fler aktivitetstimmarleder till
folkhälsa.
Öka antalet ledarkompetenser med 2 320. Fler ledare kan leda fler deltagare och
fler aktiviteter.
Nå minst 113 500 medlemmar. Fler medlemmar leder till folkhälsa och livsglädje
samt ger oss en starkare röst.
Som stöd till de övergripande målen finns också mål för:

Varumärkeskännedom, Attraktivitet, Insamlade medel, samt Omsättning.
All vår verksamhet som Svenskt Friluftsliv stödjer, går i linje med flera av FN:s
globala hållbarhetsmål, Barnkonventionen och Sveriges friluftsmål.
Vi bidrar 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!

