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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 10 000 000

Avser bidragsår: 2022

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Joel Norlin
Telefon (dagtid): 070-335 27 00

E-postadress: joel.norlin@sportfiskarna.se
Mobiltelefon: 070-335 27 00

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, grundades år 1919 och
har sedan dess varit en demokratiskt uppbyggd ideell organisation med uppgift att
värna medlemmarnas intressen i frågor som rör sportfiske baserat på sunda
ekologiska principer. Sportfiskarna arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i
friska och rena vatten med friska fiskbestånd och för att skapa förutsättningar för
att alla oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder ska ha möjlighet att fiska
på sin fritid.
Sportfiskarna är ett förbund i medvind. Vårt arbete spelar roll. Det ser vi i alla de
vattenmiljöer vi restaurerat och i politiska beslut där hänsyn tagits till våra
synpunkter och värden. Vi ser det i alla de barn och ungdomar som vi introducerat
till fiske och utfört praktisk fiskevård tillsammans med. Vi kan uppvisa 20 år av
obruten ökad omsättning, ökat antal anställda, ökat antal kontor runt om i landet
och inte minst ökat antal medlemmar. Under denna period har vi flerdubblat vår
verksamhet.
En nyckelfaktor till vår positiva utveckling är att vi varit framgångsrika i att hitta
extern projektfinansiering för den verksamhet vi vill genomföra genom att
kombinera samhällsnytta med det vi kallar medlemsnytta. Vi ser mycket positivt på
att regeringen aviserat en dubblering av statsanslagen till friluftsorganisationer och
från Sportfiskarnas sida är vi beredda att växla upp takten i arbetet!
Organisationsbidraget från Svenskt Friluftsliv utgjorde 8 % av förbundets
omsättning år 2020. Denna finansiering är samtidigt tillsammans med
medlemsavgifter (18 %) våra viktigaste intäkter och utgör smörjmedlet som
möjliggör den omfattande projektverksamheten. Organisationsbidraget är
avgörande för att upprätthålla centrala stödfunktioner, stötta den ideella
verksamheten och upprätthålla de demokratiska funktionerna i förbundet.
Vi ser goda möjligheter att fortsätta expandera verksamheten och skapa mer
samhällsnytta och medlemsnytta. Redan idag är dock våra centrala funktioner hårt

belastade och utgör en flaskhals i möjligheterna att ytterligare expandera
verksamheten. Vi siktar gärna på att dubblera omfattningen av vår verksamhet. För
att ha möjlighet att göra det måste också organisationsbidraget över tid dubbleras.
Under 2022 ser vi ett antal särskilt viktiga frågor att fokusera på för att lägga grund
för en långsiktigt höjd aktivitetsnivå och förbereda både den professionella och
ideella organisationen på för en ny aktivitetsnivå. Exempelvis ser vi behov inom
nedanstående områden.
• Översyn och modernisering av IT-system med huvudfokus på medlemssystem.
• Förstärka centrala stödfunktioner för projekthantering för att skapa
förutsättningar att driva fler och större operativa projekt inom både
främjandeverksamhet och fiskevård. Detta avser exempelvis ekonomi, HR och
rutiner för uppföljning och dokumentation.
• Betydande insatser för att främja och bibehålla det kraftigt ökade fiskeintresset
som växt fram under pandemin.
• Ett aktivt arbete att långsiktigt stärka och stötta arbetet i de ca 400 anslutna
föreningarna inom förbundet. Exempel på insatser som kan vara aktuella spänner
från idéer/inspiration till ledarutveckling och administrativa stödfunktioner samt att
bilda nätverk och nyttja digitala verktyg. Många föreningars verksamhet har
påverkats negativt av pandemin och det finns även ett behov av stöttning för att
återstarta verksamhet för att åter nå aktivitetsnivåer som rådde innan pandemin.
• Stärka förbundets hållbarhetsarbete för att möta omvärldens krav på både
organisationen och att sportfiske ska bedrivas långsiktigt hållbart.
Detta ska ske samtidigt som vi svarar upp mot senare års höga ambitionsnivå vad
gäller praktiskt fiskevårds- och främjandearbete, medlemsservice samt utredningsoch påverkansarbete.
Mot bakgrund av ovanstående, ansöker vi om ett utökat organisationsbidrag.

