Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Riksförbundet Pilgrim i Sverige
FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 900 000 kr

Avser bidragsår: 2022

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Eva Hagström Öberg
Telefon (dagtid): +46730645802

E-postadress: eva.hagstrom@svenskakyrkan.se
Mobiltelefon: 0708 336663

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Riksförbundet Pilgrim i Sverige (PiS) vill utöka sin verksamhet för att möte det
ökade intresset för pilgrimsvandring och friluftsliv i Sverige. Pandemin har kraftigt
ökat intresset för pilgrimsvandring i Sverige och många ledansvariga behöver vårt
stöd i arbetet med att göra pilgrimsvandringen trygg och innehållsrik samt göra
lederna mer hållbara. Vår roll som samordnare av intressenter inom
pilgrimsrörelsen behöver professionaliseras och utvidgas. (Se mer info om PiS här:
närhttps://pilgrimisverige.se/om-f-reningen).
Vi behöver även nå ut till en bredare målgrupp med information om pilgrimsleder i
Sverige. Kännedomen är begränsad om det rika utbud av pilgrimsleder som finns i
Sverige och är ofta större om pilgrimslederna i Spanien. I dagsläget räcker inte PiS
avgifter och bidrag från medlemmar för detta utvecklingsarbete. Hittills har
förbundet skötts av ideella krafter och inköp av vissa konsulttjänster. Vi söker därför
organisationsbidrag för att kunna anställa en person med uppgift att vidareutveckla
Pilgrim i Sverige genom att:
- samla pilgrimsrörelsen alla aktörer
- bli ett skyltfönster för svenska pilgrimsleder
- vara pilgrimsrörelsens röst i samhället som remissinstans och deltagande i möten
mm kring friluftsliv, folkhälsa och naturturism
- utveckla erfarenhetsutbyte mellan pilgrimsaktörer och andra friluftsaktörer även
internationellt
- starta ett nyhetsbrev för medlemmar samt nå ut till en bredare målgrupp
- vidareutveckla vår nya hemsida och göra en digital karta över alla pilgrimsleder i
Sverige som uppdateras årligen med länkar till aktuell ledinformation.
- förmedla information om de nya kriterier för vandringsleder samt tagits fram inom
Ramverket till alla pilgrimsledansvariga
- sprida goda exempel på hur pilgrimsledsansvariga kan synliggöra natur- och
kulturvärden länkade till leder och besöksmål samt informera om allemansrätten
längs lederna
- utveckla information om pilgrimsvandring till unga som är underrepresenterade
inom pilgrimsrörelsen
- utveckla demokratiprocessen i PiS

- arrangerar årliga möten med erfarenhetsutbyte
- effektivisera PiS process för godkännande av pilgrimsleder
För att göra detta söker nu PiS bidrag för att anställa en person på heltid, men bra
förankring i pilgrims- och friluftssverige samt med kompetens inom kommunikation,
administration och nätverkande.
Beräknad kostnad för lön och vissa kringkostnader är 900 000 kr

