
 

Verksamhetsberättelse 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer 
som det är möjligt i skärgården vår verksamhet som bedrivs till största delen 
i Tranvik, Norrtälje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SFFF-2011 års verksamhet. 

Vi har i skrivande stund genomfört 2011 års aktiviteter i förningens 
verksamhet, även om det återstår någon månad av året. 

Målsättningen för året var att ta ut ca 400 personer i våra aktiviteter dock 
nådde vi inte målet men till nästa år skall vi nå dit. Ribban spändes lite för 
högt och totalt så tog vi ut 270 personer i vår basverksamhet i Tranvik. Av 
alla deltagare i verksamheten var ca 50 % barn/ungdomar under 18år och 
resterande deltagare var personer som själva vare sig ekonomiskt eller pg.a 
sina funktionsnedsättningar aldrig skulle kunna komma ut på sjön. 

Totalt körde vi båten ca 3800 distans och skapade arbete för tre 
funktionshindrade personer på deltid. Samhällsekonomiskt har bidragit till 
något positivt och unikt vilket vi vill slå vakt om. 

 

 

Grundare/ordförande Jonas Nilsson. 

 

SFFF genomförde också en del föreningsdagar runt 10 tillfällen 2011 med 
framför allt fiske på programmet.  

SFFF deltog också på trollingtouren i marknadsföringssyfte för föreningens 
samarbetspartners i Mariehamn, Åland. Vi fick ingen fisk dock rusade en lax 
400 fot för att sedan hoppa och skaka loss sig, riktigt nära att fånga vår 
första lax den uppskattas till runt 15kg plus. 



 

SFFF lämnade också en rapport om tillgänglighet för Mariehamns nya 
gästhamn. Rapporten innehöll många röda punkter tyvärr, men 
förhoppningsvis bättrar de sig tills nästa år då vi kommer igen. 

SFFF genomförde ett barn/ungdomsläger i ett samarbete med 
Rekryteringsgruppen RG, totalt 10 rörelsehindrade barn (2012 beräknar vi 
med a deltagandet ökar till 15 barn). 

 

 



 

 

 

SFFF deltog också på mässan Leva Fungera i Göteborg med båt ramper och 
brygga på plats i Göteborg. En grymt bra marknadsföring den biten kommer 
utvecklas ytterligare till 2012. Vi deltog också på en flytande mässa i 
Nynäshamn med temat `tillgänglighet´´, vilket vi även kommer göra 2012. 

 

 



Dokumentering av föreningens verksamhet har inleds genom att vi bla. spelar 
in en film om verksamhet och bakgrunden till förening etc. Filmen kommer 
användas som ett led i redovisningen av vårt 3-åriga Arvsfondsprojekt som 
avslutas 2012. Filmen och bilder kommer också användas vid föredrag och 
som info på vår hemsida. Se: http://stockholmsfff.se/videoklipp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill också passa på att tacka Habiliteringen och Handikapp -Tiohundra AB 
för det gångna året, tillsammans har vi i vårt samarbete tagit ut väldigt 
många funktionshindrade personer i föreningens verksamhet i Tranvik, -Tack! 

 

 

 



 

Ett fint reportage gjort av Tiohundra Habilliteringn och Handidikapp AB, 
Norrtälje, -Det ligger på deras Interanet. 

 

 
 
 
 
 
Med säker hand styr Jonas Nilsson sin båt. Foto: Ann-Louise Sjöblom 
21 sep 2011 | Vårdbolaget 
Hav och sommar. Två storheter som vi ser som självklara här i 
Roslagen. Ett glittrande, inbjudande hav som fyller oss med energi 
och livslust när solen skiner och vinden är sådär lagom för att ge 
svalka. 

Men det är inte alla förunnat att bara sticka iväg ett par timmar på sjön när 
andan faller på. Inom personlig assistans har man en lösning för 
rullstolsburna. En lösning som älskas av alla som provat. 

Sjön ett andra hem 

Jonas Nilsson är en av alla skärgårdsbor som haft sjön som ”ett andra hem” 
och aldrig missat ett tillfälle att tillbringa ledig tid där ute. En trafikolycka för 
några år sedan förändrade hans möjligheter. 

Jonas gav inte upp sin kärlek till sportfisket och havet. Trots sin 
funktionsnedsättning såg han möjligheter. Han äger sedan ett par år en 
specialtillverkad båt som tillåter att han (och andra) ges tillfälle att komma och 
andas sjöluft. 



Specialbyggd ramp 

Båten, tillverkad i aluminium, har en specialbyggd ramp i fören som ger 
möjligheter för personliga assistenter att köra ombord kunderna i deras 
rullstolar. Väl ombord spänns stolarna fast som i vilket färdtjänstfordon som 
helst. Med skepparen Jonas, själv i rullstol, bär det sedan iväg ut på havet. 

Från och med i sommar har Ängsö nationalpark varit ett självklart mål efter att 
ett omfattande arbete genomförts för att ge funktionsnedsatta personer 
möjligheter att ta sig runt på ön. 

Populära turer 

Turerna har varit enormt populära och deltagarna från personlig assistans 
inom TioHundra har verkligen njutit av utflykterna med hav och sol. 

Båtturerna har varit så lyckade och uppskattade att de med största sannolikhet 
kommer att fortsätta även 2012. 
 
 

 

 

Medlemmarna och utvecklingen av föreningsverksamhet. 

 

När det gäller medlemsantalet för föreningen så ligger det fortfarande på 7 
medlemmar vilket en missräkning då vi hade som mål att öka till 15-30 
personer 2011. Vi konstaterar att det är svårt att locka till sig medlemmar 
till föreningen efter som att de flesta deltagarna enbart utnyttjar 
möjligheten att komma ut på sjön någon gång om året. Och pg.a av sin 
funktionsnedsättning inte har någon glädje av att var medlem. Men 
glädjande nog så utnyttjas föreningen av 270-300 personer varje år och det 
är ju det som det handlar om.  



 

 

 

 

 

Hur fungerar ekonomin i föreningen?   
    

SFFF subventionerar alla deltagare i föreningens verksamhet eftersom att ca 
90 % av de som utnyttjar möjligheten med föreningens verksamhet lever 
under existensminimum eller har funktionsnedsättningar och pga. av det inte 
kan tillgodoräkna sig ett medlemskap. 

Vi vet nu efter två års verksamhet att vi fortsättningsvis kommer att vara en 
genomströmningsförening. Våra omkostnader i föreningen kommer aldrig 
kunna betalas av medlemmarna utan vi kommer alltid var beroende av 
bidrag/sponsorer för våra verksamheter.  

SFFF kommer alltid vara tvungen att subventionera sina deltagare i 
föreningens verksamhet och vi söker ständigt samarbetspartner/sponsorer. Vi 
måste fortsätta att skapa samarbetspartners som inser värdet av ett 
samarbete med oss vi är unika. SFFF är en samhällsekonomisk förebild efter 
som att vi skapa arbete för funktionshindrade personer och subventionerar 
deltagandet i vår verksamhet för människor med funktionsnedsättningar. 

 



SFFFs årsredovisningar och verksamhetsberättelser ligger på vår hemsida och 
kan med fördel laddas hem i pdf-format för den som är intresserad av det. 

Se: http://stockholmsfff.se/wp-content/uploads/2011/03/PSPCSSPCS-
AdministrationFTG251-Stockholms-funktionshindrades-fiskeförening-SFFF-
091111-101231.pdf 

 

SFFF under 2012 och i framtiden. 

 

SFFF kommer i marknadsföringssyfte för föreningens samarbetspartners att 
delta på trollingtouren 2012. Tävlingarna kommer att skapa rubriker 
(reportage se fiske för alla). Ett projekt som heter `Arbete och turism för 
alla´. SFFF kommer delta på ca 8 laxfisktävlingar i marknadsföringssyfte runt 
om i landet från Bornholm i söder till Arjeplog i norr och Åland i öster. Varje 
deltävling lockar mellan 80-450 båtar. och vi kommer delta aktivt med fyra 
funktionshindrade personer på varje tävling. SFFF kommer använda sig av sin 
båt, trailer och bil runt om i landet och samtidigt testa tillgängligheten i 
hamnområdena och på de hotell som vi angör. I samband med tävlingarna så 
lämnas en rapport om tillgänglighet i närområdet av hamnen och hotellen. 

SFFF ordinarie verksamhet i Tranvik, Norrtälje fortlöper naturligtvis vidare 
som vanligt. 

 

Förening eller Stiftelse i framtiden? 

För att utvecklas vidare har vi tagit beslutat att se över möjligheten att 
ombilda SFFF till en stiftelse 2012. Stiftelsen skall verka för att utveckla de 
dagliga verksamheterna, säkerställa ekonomin och lägga alla inventarier i 
stiftelsen. Stiftelsen skall ha som mål att ta ut så många funktionshindrade 
personer på sjön som möjligt och skapa sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättningar i sina verksamheter. 



 

 

Nu till något mycket glädjande. 

Vi kan också glädjande berätta att vi är nominerade av Jordbruksverket till 
en Ullbagge.  Nomineringen är för ett Urossleader projekt, ett EU-bidrag som 
vi genomförde 2010. Nomineringen lyder årets Ullbagge innovation 2011-
`Tillgänglighet för Alla´. Galan genomfördes den 9 november i stadshuset blå 
salen. Se 
jordbyggdsverketshemsida:http://www.landsbygdsnatverket.se/download/1
8.e01569712f24e2ca09800011054/Lst+Stockholm_Innovation_Nominering.pdf 

 

SFFF var en av fyra som var med och tävlade om årets innovation 2011, 
tyvärr så vann vi inte men att bli nominerad är ju helt fantastiskt ett kvitto 
på att vår verksamhet är unik och att vi satsat helt rätt.  

 

 



 

Ovan från vänster: Magnus Johansson, Staffan Hempel (kassör/ekonomi), Magnus Nesterud 

I rullstolar: Patrik Brunberg, Jonas Nilsson(ordförande). 

 

Inför 2012 vårt tredje verksamhetsår så står vi inför många 
utmaningar.  

SFFF kommer att behöva göra en del investeringar för att kunna fortsätta 
utveckla verksamheten. Vi behöver köpa in en hel del inventarier Bl.a. Bil 
med anpassning för rörelsehindrade som kan dra 3500kg, större tält till barn 
lägret, En mindre båt som komplement i verksamheten, båt/säkerhets 
utrustning, två segway (el-rullstol) två zoomcamp (elfordon) för att öka 
rörligheten tillgängligheten hos våra deltagare. Totalt ca 2 050 700kr totalt 
budgeterad verksamhetsomsättning 2012: 3 634 000kr. 

 

 

 

 



Just nu arbetar nu med redovisningar och framför allt ansökningar inför 2012 
ett spännande år för oss. Titta gärna runt på vår hemsida som ger en väldigt 
bra information om föreningens verksamhet.  

 

 

 

Zoom camp uphill nere till höger. 

 

Segway Genny mobillty alá rullstol, 
grym tillgänglighet! 

 

 

 

 

 

 

 



 

SFFF-Stockholmsfunktionshindrades frilufts och 
fiskeförening.  

Orgnr: 802417-2812.  

C/O långgarn 665A, 761 65 Norrtälje 

Kontaktperson: Jonas Nilsson mob:070-2613858 

jonas@stockholmsfff.se  

www.stockholmsfff.se 

http://www.facebook.com/pages/SFFF/165318143555018 
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