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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Genom ”Utbildningspaket förening” ämnar vi stärka förbundets ryggrad genom en
bred satsning på ett paket av åtgärder riktade mot föreningar och distrikt. Ett
långsiktigt mål är att insatserna ska bidra till en utökad aktivitetsnivå i
föreningarna, konkret att föreningarna erbjuder fler aktiviteter och samlar fler
deltagare/medlemmar. Vår ambition är också att projektet ska bidra till att fler
föreningar ansluter sig till Sportfiskarna och bidrar till den samlade verksamheten,
målet är att under 2022 organisera 20 nya föreningar.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Sportfiskarna organiserar cirka 400 föreningar över hela landet. Genom
föreningarnas verksamhet sker merparten av förbundets praktiska verksamhet.
Tusentals ideella funktionärer bedriver fiskevård, introducerar barn i fiske och
friluftsliv och gör fiske lättillgängligt på de orter de är verksamma. I föreningarnas
styrelse sitter uppskattningsvis 2 000 till 3 000 personer som därigenom är en
väsentlig del av folkrörelsens demokrati. Genom föreningarna finns Sportfiskarna
representerade i samtliga län och i de flesta kommuner över hela landet.
Föreningarna kan sägas utgöra Sportfiskarnas verkliga ryggrad.

Likt inom många andra folkrörelser har dock förutsättningarna för föreningarnas
verksamhet förändrats. Det är generellt svårare att locka nya funktionärer och ett



förändrat samhälle ställer nya krav på föreningarna för att bibehålla sin
attraktionskraft. De senaste årens pandemi har i många fall gjort utmaningarna än
större, men samtidigt skapat nya möjligheter. Samtidigt som föreningarna har haft
svårt att samlas och bedriva aktiviteter så har fiskeintresset växt sig starkt under
pandemin. Att fiska har helt enkelt varit en utmärkt aktivitet under pandemin,
samtidigt som föreningsaktiviteter inte har varit det.

Det finns sammantaget ett stort behov av att både återstarta och vitalisera
föreningarnas verksamhet. Att det organiserade friluftslivet står inför stora
möjligheter med ökade statsanslag är ytterligare ett skäl att stärka föreningarnas
verksamhet. Ska föreningarna än mer än idag kunna svara upp när förbundet från
centralt håll initierar satsningar, som tex det framgångsrika projektet Klassdraget,
så måste vi stärka de redan befintliga föreningarna, men också knyta till oss
föreningar som idag står utanför det organiserade sportfisket.

För många föreningar inom Sportfiskarna så är ett gemensamt fiskevatten en
central del i verksamheten. Fiskevattnet är en arena både för föreningens
organiserade aktiviteter och spontant friluftsliv. Inte sällan med en infrastruktur
kring vattnen som gör dem lättillgängliga och familjevänliga. När vi ska stärka
föreningarnas arbete tror vi att ett effektivt angreppssätt är att utgå från just
föreningarnas egna fiskevatten, samlingspunkten i föreningen.

Långsiktighet och avgränsning
Vi ser ett behov av att kontinuerligt arbeta med föreningsutveckling under en
överskådlig framtid. Förutsatt att Sportfiskarna beviljas ett utökat
organisationsbidrag är vår avsikt att tillsätta en central föreningskonsulent som
långsiktigt samordnar arbetet med att stötta våra föreningar. Under 2022 avser vi
inom ramen för denna tjänst bland annat att göra en kartläggning av statusen i
föreningarna efter pandemin för att sätta in rätt stödåtgärder för att återstarta
verksamhet.

Förutom den satsning vi avser att göra inom organisationsbidraget så vill vi göra en
riktad utbildningssatsning som denna ansökan om verksamhetsbidrag avser. En
särskild satsning på utbildningar för våra föreningar fokuserad på att höja
kunskapsnivån och engagemanget. Tanken är att satsningen ska pågå under 2-3 år.
Dock kommer varje år att genomföras som ett separat projekt med egna mål och
denna ansökan avser endast insatser 2022. Förutsatt att projektet mottas väl i
föreningarna (vilket vi är övertygade om) så är alltså avsikten att bygga vidare på
resultaten med ett nytt delprojekt 2023.

Innehåll
Att arrendera fiskevatten bygger basen för många av våra föreningars verksamhet.
Fiskeföreningar förvaltar fiskevattnen genom att utforma hållbara fiskeregler och
genom att göra den fysiska miljön kring vattnen lättillgänglig för att skapa en trevlig
och välkomnande atmosfär kring vattenbrynet. Föreningen bedriver i anslutning till
detta en viktig och tidskrävande tillsyn för att se att reglerna efterhålls. En annan
helt central del i förvaltandet av vatten ligger i uppgiften att skapa ett intressant
och hållbart fiske via löpande fiskisättningar och praktisk fiskevård. Summan av
förvaltningen blir en välkomnande samlingspunkt för föreningars medlemmar och
basen för en stor del av föreningens verksamhet.

För detta arbete krävs en grundläggande och beprövad kunskap – en kunskap som
också till betydande är beroende av nya rön, riktlinjer och lagstiftning. På detta
område ser förbundet en stor utvecklingspotential i vårt utbud till våra föreningar.
Behoven är växande i takt med att förbundet har vuxit i antal föreningar de senaste
åren och att en allt större del av våra föreningar förvaltar fiskevatten och genomför
praktisk fiskevård. Förvaltandet har visat sig vara en av de mest centrala faktorerna
för stabila och starka fiskeklubbar med många medlemmar och med en vital
ungdoms- och integrationsverksamhet.



På samma sätt skapar den praktiska fiskevården ryggraden i många av våra
föreningars verksamhet. Det är ett betydelsefullt arbete i enlighet med miljömålen
som också stärker möjligheterna till ett rikt friluftsliv.

Utifrån en behovsanalys som görs initialt kommer vi också utarbeta en plan för och
inleda arbetet med att ta fram moderna kursmaterial som föreningarna kan använda
i sin verksamhet. Exempelvis vet vi att det finns en efterfrågan på
utbildningsmaterial kring flugfiske.

Det är angeläget för Sportfiskarna att kunna stötta våra kärntrupper i detta arbete
med ny, lättillgänglig, framåtriktad och handlingsinriktad kunskap på dessa
områden. En kunskapsframtagning som också ska ge tillfällen för möten, utbyten
och en utökad känsla av delaktighet. Insatserna är också ämnade att stärka vårt
medlemserbjudande och kan skapa nya incitament för föreningar som idag väljer att
stå utanför det organiserade sportfisket.

Konkreta projektmål år 1:

* En plan har tagits fram och implementerats avseende en digital utbildning för
föreningar med fokus på att förmedla grundläggande kunskaper om fiskevård,
förvaltning, allemansrätt och andra frågor som anknyter till våra föreningars
kärnverksamhet.

* En plan har tagits fram och implementerats avseende en digital utbildning för
föreningar och distrikt med fokus på fisketillsyn. Detta genomförande kan ske
genom eventuella samarbeten med andra organisationer.

* Ett upplägg är framtaget och under en testperiod implementerat för en öppen och
fri central rådgivning för våra föreningar. Föreningarna ska kunna få inledande
vägledande hjälp med frågor som rör juridik, fiskevård, förvaltning,
föreningsutveckling och ungdomsarbete.

* Tre större webbinarier för våra föreningar med tema förvaltning, fiskevård och
ungdomsverksamhet har genomförts.

* En behovsprövad samling av instruktioner, informationsmaterial och enklare
handböcker har tagits fram. Preliminärt med följande fokus:
- Förenkla föreningsarbetet
- Handikappanpassning av ett fiskevatten
- Motverka nedskräpning
- Guide för projekt och extern finansiering
- Utformning av fiskeregler för fiskevatten
- Fiskevård i olika typer av fiskevatten

* En plan för framtagande av kursmaterial för föreningarnas egen kursverksamhet
har tagits fram. Minst ett nytt kursmaterial (inriktning på flugfiske) har färdigställts.

* En föreningsportal på Sportfiskarna.se har tagits fram där anslutna föreningar kan
finna material och utbildningar.

Förväntade effekter

Ett övergripande och långsiktigt effektmål är att insatserna ska bidra till en utökad
aktivitetsnivå i föreningarna, konkret att föreningarna erbjuder fler aktiviteter och
samlar fler deltagare/medlemmar. Vår ambition är också att projektet ska bidra till
att fler föreningar ansluter sig till Sportfiskarna och bidrar till den samlade
verksamheten, målet är att under 2022 organisera 20 nya föreningar.

Projektet bidrar till uppfyllelse av Sveriges friluftslivsmål, i synnerhet målet ”Starkt
engagemang och samverkan för friluftslivet”. Men projektets verksamhet och



resultat berör även flera andra av friluftslivsmålen såsom Friluftsliv för god
folkhälsa, Allemansrätten, Tillgänglig natur för alla, Tillgång till natur för friluftsliv
och Attraktiv tätortsnära natur.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning och genomförande motsvarande 12 månader ca 75 % 460000
Intern specialistkompetens motsvarande 2 månader 100000
Indirekt kostnad/OH för ovan (kostnad som förbundet har i sin ordinarie verksamhet och
som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till projektet, men som ändå är väsentlig för
projektets genomförande. Exempelvis arbetsplats, IT och ekonomisk hantering av
projektet.)

140000

Extern specialistkompetens 100000
Digitala tjänster och tryckkostnader 100000
Resor och möteskostnader 50000

Summa, kr: 950 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1275 400 kr (varierar beroende på
projektledarens löneläge, 400 kr är intern

schablon för timkostnad)

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.


