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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Fjälledarorganisationen - SFLO - är en ideell, öppen medlemsorganisation
för certifierade fjälledare, utbildare och alla som är intresserade av frågor rörande
ledarledd fjällturism.
Föreningen är resultatet av ett initiativ som vuxit fram med brett stöd från samtliga
större aktörer verksamma i svenska fjällen.
Med de senaste årens kraftigt ökande intresse för friluftsliv i fjällmiljö är SFLO och
alla examinerade fjälledare en viktig del i ett övergripande säkerhetsarbete som är
viktigt när nya grupper söker sig ut i fjällvärlden, såväl sommar som vinter
Fjälledarnormen är en noga utarbetad minimistandard gällande utbildningsnivå och
erfarenhetskrav för att få leda människor i fjällmiljö. Normen har arbetats fram
under snart 15 år på uppdrag av Fjällsäkerhetsrådet och Konsumentverket.
Utbildarna inom fjällkunskap, SBO - Svenska bergsguideorganisationen, Svenska
Turistföreningen, Friluftsfrämjandet och Försvarsmakten har alla bidragit i
skapandet av dagens norm.
SFLO har som uppgift att samla alla certifierade fjälledare och utbildare under ett
och samma tak för att på ett effektivt sätt upprätthålla högsta kompetens,
vidareutveckla medlemmar och värna om normens höga kvalitet. Ett av våra främsta
mål är att våra medlemmar skall vara ett självklart val när det gäller
kvalitetssäkrade aktiviteter till fjälls.
Våra främsta uppgifter
Informera om vikten av certifierade fjälledare vid aktiviteter i fjällmiljö
Värna om fjälledarrollen och vårt arbetsområde genom samverkan med andra
organisationer och myndigheter
Synliggöra examinerade fjälledare och utbildare med tygmärken och via hemsida
Erbjuda examinerade fjälledare fortbildningstillfällen
Erbjuda möjlighet att examinera sig till internationell fjälledare (IML) genom UIMLA

Erbjuda examinerade fjälledare kunskap och verktyg för att kunna arbeta hållbart
och med respekt för vår unika fjällvärld utifrån miljömässiga-, historiska- och
kulturella perspektiv.

SFLO är idag aspirantmedlem i den internationella organisationen UIMLA - Union of
International Mountain Leaders Associations - som samlar 24 länders
medlemsorganisationer. Genom sitt framtida medlemskap i UIMLA kommer SFLO
att kunna erbjuda fördjupning och vidareutveckling till IML (International Mountain
Leader) för alla certifierade fjälledare inom Friluftsfrämjandet, Fjällklubben och
övriga organisationer och företag. Vi ges samtidigt möjligheten att exportera bilden
av svenskt friluftsliv i fjällen till de andra ländernas organisationer i samband med
olika utbyten och sammankomster. Ett fullvärdigt medlemsskap kommer konkret att
markera betydelsen av fjälledarens viktiga roll som garant för säkert genomförda
fjällturer.

Ekonomiska behov
I samband med att SFLO kvalificerar sig som fullvärdig medlem i UIMLA uppstår
kostnader som föreningen i nuläget saknar medel att täcka. Det handlar framförallt
om reskostnader för instruktörer från UIMLA som på plats skall godkänna
genomförandet av den IML-utbildning som SFLO tagit fram, samt att examinera och
godkänna SFLOs instruktörer. Ersättning till kursledare skall utgå. Kostnader
uppstår också i samband olika inköp av till exempel extern kvalitetssäkring samt
utrustning och materiel till utbildningstillfällena.
Vidare arbetar fortbildningsgruppen inom SFLO med genomföra en rad
föreläsningar och workshops kring temat hållbarhet. Målet är att ge medlemmarna
konkreta metoder och verktyg för att utveckla produkter och tjänster som bidrar till
minskad negativ påverkan på miljön vid friluftsaktiviteter i fjällmiljö och bidra till ett
långsiktigt och hållbart synsätt.
SFLO söker därför ekonomiskt stöd från Svenskt Friluftsliv för år 2022. Bidraget
kommer på ett konkret sätt utveckla och fördjupa SFLOs verksamhet och bidra till
att säkerställa att fjälledarnormen fortsätter att vara en viktig garanti för
kvalitetssäkrade och hållbart genomförda guidade upplevelser i svenska fjällen.

