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``Tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder´´.

Vi kan nu se tillbaka på vårt första verksamhetsår i föreningen Stockholms funktionshindrades frilufts
och fiskeförening SFFF.
Vår målsättning år ett var att få i gång den dagliga verksamheten. För att detta skulle bli verklighet
så har vi sökt medel från ett antal olika stiftelser bl.a. Arvsfonden, Uross, Roslagenssparbank, Oscar
Hirsch minne, Norrbacka Eugenia stiftelsen, Sbu. Efter bifall i ansökningarna har vi dragit i gång
verksamheten och haft ett fantastiskt första år.
Vi har köpt in vår båt Fred 25(tidigare hantera 750) och en hel del inventarier i form av fiske
utrustning, båtutrustning(elektronik, säkerhetsutrustning), pendlar, tält, etc.
Målsättningen för år ett var att ta ut ca 150 personer på sjön i vår verksamhet. Komma i gång med
ett barn/ungdomsläger och försöka öka medlemstalet till runt 15‐20 personer. Vi deltog även på
trolling/marknadsföringstouren (tävlingsfiske efter lax Ca 100‐450 båtar per tävling).
Vi var med på hjultorgsmässan(hcp‐mässan) som skapade rubriker och reportage. Se vår hemsida.

Hur förlöpte det första verksamhets året?
Vi har haft båtturer, fisketurer i varierande antal. Totalt har vi hittills tagit ut 280 personer på sjön
varav brukare är 250. Vi har arbetat ca 650 timmar i den dagliga verksamheten( kontorssysslor inte
inräknade i den tiden), båten har körts i 430 timmar och i totalt ca 3000 distansmeter. Ett
barn/ungdomsläger har vi också haft i ett samarbete med Rekryteringsgruppen RG för
rörelsehindrade deltagare i Tranvik.
I marknadsföringssyfte har vi deltagit på Hjultorgsmässan (brukarmässa i Kista) och trollingfiskat/
marknadsfört och tävlat på i Nynäscupen laxtrolling. Tyvärr så har deltagandet på
trollingtouren/marknadstouren inte fungerat i år som det var tänkt. Utan att någon i föreningen har
be‐körkort och en dragbil som kan dra 3500kg på dragkroken, har vi svårt att genomföra den delen
av verksamheten.
Trolling/marknadstouren skapar både rubriker och är ett bra sett för våra samarbetspartners
bidragsgivare och sponsorer att marknadsföra sig på. Tills nästa år så måste den delen också i gång.
Se ny budget‐2011. Det kostar en hel del att delta, som vi måste finansiera på något sätt.

Vår hemsida ligger också live sedan i slutet av maj månad, den måste också utvecklas vidare länkas
till organisationer, kompletteras med blogg, fiskeliga, tävlingsresultat
trollingtouren/marknadstouren.

Medlemsantalet?
Medlemstalet ligger kvar på 7st medlemmar, det är en missräkning för 2010.
Vi måste ändra taktik och aktivt söka upp personer som kan tänka sig att bli medlemmar i
föreningen. Det kanske också är så att vi blir lite av en genomströmningsförening i början.
Vi har ju trots all haft helt otroligt första år. Citat från Lena Karlsson verksamhets chef Tiohundra Ab
Habiliteringen ( hon sitter även med i projektgruppen). `` Ni har skapat möjligheter och genomfört ett
helt fantastiskt första år´´.

Vad har vi tillfört , och lite funderingar och reflektioner inför nästa år 2011.
Vi har skapat sysselsättning för personer som i vanliga fall inte arbetar och dessutom ett arbete som
är både stimulerande roligt och unikt i sig självt. Bokningarna till nästa år ser lovande ut framför allt
så ser förfrågningarna från särskolor och brukarboenden väldigt lovande ut.
Men för att dessa lite större sällskap skall kunna komma ut i sin helhet dvs. hela grupper deltagare
12‐ 15 samtidigt så måste vi i föreningen försöka få in medel till ytterligare en båt. Fred 25 som vi i
dagsläget använder borde kompletteras med en något mindre modell som vi kan förvara på trailern,
och sjösätta vid behov.
Vi behöver också försöka få in medel till marknadstouren/ trollingtouren som i sig är en överlägsen
marknadsplattform för föreningens samarbetspartners och dess verksamhet.

Omdömen från deltagare.
Våra målgrupper har fått svara på muntliga frågor om vår verksamhet. Till nästa år så måste vi
genomföra en lite enklare skriftlig redogörelse från våra deltagare.
De flesta har varit otvivelaktigt positiva och oerhört nöjda. Vi har haft autistiska barn som skrikit av
glädje, multihandikappade barn och ungdomar som aldrig varit med om något liknade tidigare.
Att se deras reaktion på att bara få känna på fartvinden och komma ut i naturen, se havsörn, säl eller
bara komma in till en skyddad vik i lä och få känna på sommarsolen går inte att beskriva. Deltagarna
som inte kan kommunicera själva har genom sitt kroppsspråk utstrålat en glädje som man inte kan
sätta ord på, vi hoppas att ni får en möjlighet att komma med någon dag nästa år.
Vi har också fått ett kvitto på att båten fungerar som det var tänkt ( även med personer i elrullstolar
upp till 3 stycken samtidigt i båten), de flesta tycker att båten och förening skapar en tillgänglighet
som de tidigare saknat i sina liv.

`` Föreningen har skapat en möjlighet och ger en inspiration och visar att man trots sina
funktionsnedsättningar faktiskt kan ta sig ut på sjön´´. Ett citat från en anonym deltagare.

Verksamhetsår 2‐2011.
Vi ser med förväntan fram mot vårt andra verksamhetsår 2011 vi skruvar upp målsättningen
ambitionen och ökar omsättningen till det dubbla mot vårt ursprungliga mål för år 2.
Målsättning ta ut ca 400 personer på sjön, delta på trollingtuoren/marknadstouren, skaffa fler
samarbetspartners, fortsätta lägersamarbetet med Rekryteringsgruppen RG utöka/utveckla
lägerverksamheten(med Tiohundra habiliteringen multihandikappsläger) aktivläger med fiske på
schemat(aktiva rullstolsburna brukare).
Skapa flera arbetstillfällen och få i gång den nya styrelsen och dess funktion.
Öka medlems antalet i föreningen 15‐ 30 personer( både aktiva och passiva medlemmar)
Börja dokumentera föreningens verksamhet film inspelningar olika situationer i verksamheten.
Delta på leva fungera mässan och ett bra liv 2011, vi kommer börja hålla föredrag om hur vår
verksamhet skapats och hur den fortlöper den första sker i Norrtälje‐ en stiftelse för företagare och
entreprenörer.
Försöka se till att få in medel till en mindre båt och inköp av dragbil som har möjlighet att dra båten
runt på trollingtouren/marknadstouren och som även har en möjlighet att ta med 3 rullstols
passagerare samt fiskeutrustning på tävlingarna 8‐10 st under året.
Det är ganska höga förväntningar på oss själva men för att nå till molnen så måste man sikta på
stjärnorna och jag anser att vi nu står stärkta inför år 2 och att vi fått kvitto på att verksamheten är
unikt tillfredställande och något helt nyskapande dessutom samhällsnyttig.

Genom ordförande

Jonas Nilsson, SFFF

