
Svenskt Friluftsliv

Protokou`br 20■ 5 0m bidrag enh」 6ro… n(sFS 20■ 032008)om
statsbidrag du●■」睦。rganisauoner

Per capsulam 2015-01‐07

Beslutande: ufuddman,ordおrande

ChHstina Frimodig

E●・a Biemudd

EHk Bachman
Anna Waxin

Adiungerad:lJlf Silmnder

Sekreterare:Elisa)eth RItterstr6m

§1.Regle五 ngsbrevet ian regeringen nledお rde ingen fbrand五 ng pa tindelat anslag,vattr
detta mae kan genomお ras per capsdam.

§2.Ans6kningar Om stttsbidrag 6r ar 2015● 1嗣umsorganisatiOner harinkOmmit med
sanllllanlagt belopp pa 23・ 770 000 kr 6r organttationsbidrag Och med 21.376.750 kr br
verksamhetsbidrag,dvs totalt 45・ 146.750h.Rege五 ng ocll Hksdag har beslutat on■ ett anslag
pa 27・ 785・ 0001ご att 6rdela till hilu堡 organisationer Ti■ beloppetlatts de 65・ 000 krOnor
somヽcriges Ornitologiska F6rening inte rek■ irerat enligt beslut ian strelSenぉ r Scttkt
FHlu路1市.Totalt att 6rdela blir da 27 850 000 kronor.

§3・ SI・enskt FrilufLslN、 lbrdelningsbnlmitt6s preliminara beslut attお rdela 27・ 785.000 kri
bidrag ti■ 6直lunsorganisationer fbr bidragsaret 2015 enligt bilaga l,fastttalldes.Bidragen

lamnas i enlighet med regleHngめ rev 6r budgethet 2015 a“eende NatuⅣ ar“、℃rket,andag
13:4 St6d til■ iluftsOrganisationer,ap lo st6d tin fHlunsorganisatiOner.F6rordningen

(SFS2010:2008)om statsbidrag till■ ilunsOrgnnisationer bifogas(biaga 2).

§4・ 」お anmades ian Eva Biernudd betrattnde RIksお rbundet HalsO晨hjandet(da de ar
medlemmari Korpen SI・ enska MouOnsidrOttsお rbundet)och Ch五 sina FHmodig betra“ ande
sT,da hon arin.・ ald i ST:s五ksstanlma.

」五、ig ledamOt narvarar inte nar bidrag tin aktuell organisa● on diskuteras och beslutas.

§5・ F6tande Organisation arinte beh6五 g att ttas medeludianお rordningen;
Kanoubrbundet(Organisadonsbidrag)BOtaniska fbreningens ans6kan avslas enligt tidigare

beslut iおrdelningskOmmitt6n den 27 0ktOber 2011,"da de utittan sin huvu“ akliga
verksamhetsinriktning inte ansetts wara en tilu■ sOrganおation".

勺 唯



Sヽ層elSen fbr SI・ enskt Frilunsl市 har fattat beslut om att inga orgalllsa● oner som inte tidigare

erhallit organisationsbidrag kan tilldelas detta.

§6.Bidragsmottagande organisation eHnras om sudigheten att,enligt 13§

bidragsbrordningen,senast l ap五 l aret efter utgangen av bidragsaret redogOra fbr hur

bidraget har anvants samt beむ 五ffande verttamhetsbidrag lamna en redog6relse fbr■ ilkt
resultat som uppnatts Vldare ska,enligt andra s,cket,til redo■ ・isningen b」ogぉ ett inサg

ian organisatbnens r‐Ъor.Enligt 20§ bidragsbrordningen kan S■ enskt Frilufbl市s beslut

inte Overklagas.

§7・ Medel utbetalas i enlighet med biむ agsSrord面 ngen i brskOtt med hё gst en l五rdedel per

h・artal.RebttidOn avbidrag,med nt翅 vandiga bant eller plusgirOuppgifter,slKicし s till

S′enskt F五 luftsl市 .

Protokollskri■・are

外
Elisabeth RbtterStめ m

」usteras



Fiirdelning av bidrag ftir zor5 enligt ftirordningen (SFS zoro:zoo8)
om statsbidrag till friluftsorganisationer

Organisationsbidrag per organisation

Svenskt Friluftsliv
Reserverat av styrelsen

Cykelfuiimjandet
minskning under g er ner mot 1oo kr/medlem

Friluftsfriimjandet
minskning under 3 ar ner mot roo kr/medlem

Hiilsofriirqiandet
minskning under 3 Ar ner mot rookr/medlem

Lirr[ddningssiillskapet
minskning under B ar ner mot rookr/medlem

Ttrristftireningen
6kning med zo%

Kryssarklubben
rikning med zo%o

Sportfiskarna
6kning med ro%

Bfrtunionen
ofiirhndrat

Frisksportftirbundet
ofiirdndrat

Bilaga r

Belopp kr

1 8()0 ()00

5OO OOO

8 6oo ooo

200000

■840000

865000

300000

4000000

365000

50000

Folksportftirbundet Bo ooo
minskning ner mot rookr/medlem

Clkelsiillskapet 50 ooo
ofririindrat

FJiillklubben 6o ooo
rikning med zo%
Sumrna organisationsbidrag t8 660 ooo

η



verksad■ etsbimg(ptte■ t)per org耐saion

Scoutema,
Tilldelasbidrag till pЮjektet"S∞utingおr alla"(86o ooo kr)

salnt tin proieldet"Breddat frilufbl市"(486 ooo b)

Sportaskama,
Tildelas bidrag till proiektet"KlassDraget"

Turisubreningen,
Tilldelas bidrag till proiektet"Getrealsummer 2014",

fott Unga u●ecHar 5劉len(350000b)samtun pЮ jektet

Tillsammans― verlsamhetお r integration(450 000 kr)

Cykelittandet
■ldelasbidrag in proielttet'● ri mllar“

tt"

BatuliOnen
Tlldelas bidrag tll proiektet"Funkionarssk。lan"

G鈍 ‐och V創■こha■5rbundet
Tilldelas bidrag till proiektet"vand五 ng br unga och adre―

Sterigevandringen"

Kanotfiirbundet,
Tilldelas bidrag till projektet "Paddelpasset"

Jiigarefiirbundet,
Tilldeals bidrag till projeltet " Nya wenskar i naturen"

Orienteringsfi irbundet,
Tilldelas bidrag till projektet " I;iirarfortbildning i orientering steg 2" 4o5 ooo

Livriiddningssiillskapet,
Tilldelas bidrag till projektet "Liwlddarftireningar" (4oo ooo kr)
samt till proJektt"Issakerhetsぬ det"(8o ooo kr)

Natursb7dds6re… n,

Tindelas bidrag t■ l pr● ektet"Mer“ luttl市 i skolan"

tillsammans med Naturskoldbreningen och SportAsltarna

F」血 stitmiandet,

Tttdelasbidrag till pttektet"Gma backen"

48o ooo

Kletterfiirbundet,
Tilldelas bidrag till projektet " Uppstart av bredd och friluftskommitt6"
(eoo ooo kr), till projektet "Alpin a tjejer" (77 4oo kr), titl projektet
"Kllttring med socioekonomiskt utsatta grupper" (34 600 kr), samt
till projektet "informationsbroschy,r till markiigare" (ro3 ooo kr) 418 ooo

Belopp kr

■346 ooo

■200000

8oo ooo

566 ooo

r8o ooo

35000

845 ooo

125O OOO

250000

508 ooo

q灯



Q7kelS」ISkapet

Underha■ 9なeltuHstleder   Om st6d erhales ian Tranh・ erket, 200000
Kvalitetめed6mning mm   utgarbeloppet 6r detta proiekt OCh

st6d fas isthnet fbr Kvalitetsbedbmning.

Fiirbundet Skog och Ungdom,
Tilldelas bidrag till projektet " Niiverbiten"

К■yssarklubben,
Tilldelas bidrag ti■ proielttet"ungdomar uppl"shrgarden!"

sndsk。
“

rbundet
Tilldelas bidrag in proJektet"Skridskobanor''

Sun―a verksamhetsbidrag

■50000

36o ooo

200000

9■90000

ヽ ド
｀
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Svensk ftirfattningssamling

Fdrordning
om statsbidrag till friluftsorganisationer;

utlerdad den 22 december 2010.

Regeringen fiireskriver ft ljande.

I S Denna fdrordning ar meddelad i anslutning till lagen (2010:1539) om

overlamnande av vissa fdrvaltningsuppgifter till den ideella fdreningen

Svensl't Friluftsliv.

Syfte

2 $ Syftet med statsbidrag enligt denna fitrordning ar att stodja att man-

niskor organiserar sig fitr yistelse i naturen och utdvande av friluffsliv med

allemansretten som gund samt att ge alla miinniskor mdjlighet att genom

friluftsliv fA naturupplevelser, vdlbefinnande, social gemenskap och 6kad
kunskap om naturen och miljon.

Delinitioner

3 $ I denna ftirordning avs€s med

Ddrag; statsbidrag som ges enligl denna fdrordning,
bidrags&r: tiden fudn och med den I januari till och med den 3l december,

friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet fdr valbefinn-
ande och naturupplevelser utan krav pa tavling,

rtiluftsorganisation: en ideell organisation d6r hwudnndamAlet fdr orga-
nisationens verksamhet eller andamalet for en veis€ntlig del av verksamheten
ar att bedriva eller framja ett lengsikti$ hellbart friluftsliv,

oryanisalionsbidrag: bidrag som ges i ErhAllande till organisationens
medlem santal och aktivitetsnive- och

wrksamhetsbidrag: bidrag som ges till stfd fdr en specifik verksamhet ef-
ter sarskild pr6\.ning och zir f6renat med resultatkav.

Krav pi en organisation som sdker bidrag

4 $ Bidrag fer ges endast till en organisation som
l. ar en friluftsorganisation,
2. ar riksom fattande med
a) ett lokalt eller regionalt fdrankrat fdreningsliv i minst tio lan, eller

SFS 2010:2008

Utkom th t,ckct
dcl1 30 dccclllbcr 2010

仏 ル



SFS 2010:2008 b) bedriver en verkamhet som Er av allmrnt inresse fdr hela samhdlet
och inte endast lokalt,

3. har bedrivit verksamhet under minst tre Ar fdre ansdkan om bidrag,
4. er sjelvstendig och demokratiskt uppbyggd,
5. i sin verksamhet respekterar demokratins idder, inklusive jamstAlldhet

och fdrbud mot diskriminering, och
6. i frAga om medlemskap Ar oppen fdr alla manniskor.

5 S Fdr att fa bidrag kravs att frilufuorganisationen
l. vamar det enkla, natumAra och langsiktigt hallbara friluftslivet,
2. frhjar hf,lsa och goda m6jligheter an ut6va friluftsliv,
3. frAmjar ett tryggt och satert fiiluftsliv,
4. bidrar till an uweckla bams och ungdomars intresse for motion och fri-

luflsliv, eller
5. verkar for dkad kunskap om och hansyn till natur- och kulturmiljon

samt allemansrAtten.

6 S Bidrag fir ocksA ges till en sadan friluftsorganisation som upplller
kraven i 4 $ 4 och 5 och dXr medlemmama i organisationen till dvervegande
delen utgdrs av sAdana friluftsorganisationer som uppfuller kraven i 4 g och
nAgot av kraven i 5 6.

Ans6kan om bidrag

7 $ En ansdkan om bidrag ska gOras skriftligen och ska ha kommit in till
Svenskt Friluftsliv senast den 30 s€ptember aret fore det bidragsar som
bidrag sdks fdr eller vid den senare tidpunkt som Svenskt Friluftsliv bestem-
mer.

Den som sdker bidrag ska l{mna de uppgifter och handlingar som Svenskt
Friluftsliv anser kr{vs fdr prdvning av ansdkan.

Beslut om bidrag

8 $ Svenskt Friluflsliv prOvar frAgor om bidrag enligt denna fdrordning.

9 $ Bidrag ges som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag, Organi-
sationsbidrag flr dock inte ges till den som har Ett ett annat statligt organisa-
tionsbidrag ftir samma bidragser.

l0$ Bidrag far inte ges tillden som
l. har skulder fdr svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndighe-

ten. eller
2. 6r i likvidation eller fdrsatt i konkurs.

ll $ Ett beslut om bidrag ska avse ett visst bidragser. Bidrag ges iman av
tillgang pA medel och betalas ut i fdrskott med hdgst en 0erdedel per kvarral.

12 $ Av ett beslut om verksamhetsbidrag ska det framge vilket resultat
som bidraget f,r avsett fdr.



Redovおning

13§ Den som har att et bidrag ska g6ra en ekonomisk rcdovisning Ⅳ  bi‐

dragsmcdlen och redovisa vad bidraget har mvants■ 11 0m bidraget ar ett

vcrksamhctSidrag,ska red“ isnmgcn clc嘘 ‐ ehalla en redogorelse b

hur dct rcsultat som bidragct var avsctお r har natts Redovisnmgcn ska i 6v‐

Hgtinncttla uppginer mm svensh FHluftsliv beh6verお r uppおJning
Tlll rcdovisningcn劇● det bifogas ct in″ g itt Orgallisationens re宙 sor

Av in,gCt Sb dct tamga att rcviЮ m har g翠
“

kat rcdovisningcn lnけ gct

ska ocktt innchalla rclisoms rcdogorclscおr dc iatagclscr som rcvisom

har」 Ort om bidraget uppgるt till mhst Fem pHsbasbelopp enligt 2 kap 6

∝h7§§socialttaknngsbalkcn,ska levisom vara cn auk― toHscrad encr

gOdkand r_lsor

Redovisningen och re′ isoms in,g ska lamnas til svcnsk● F● luftsliv sc‐

nast dcn l ap● l aret ettr det ar da Ыdraga bctaladcs ut

14§  SvcnSkt FHlunsliv● 0 1 sin arsrcdo宙 sning gOra cn salnlad rcdovis‐

ning av vilka som har att bidrag,med vilka belopp och ar vilka andalnal

15§  NatuⅣ翫

“

vcrkct ska scnast dcn 31 maJ vanC tt lamna cn salnman‐

famtte redog6reLe du regermgenお r vad bidragen har anvanも d■ Och en

bcdOmning av i vilkcn utstrackning som andamttcn mcd bidragcn har natts

salnt,om dctar m● ligt,cn bcdOmning″ dc salnladc bidragcns cffcktcr i

arhanande till synct mcd bidragcn

16§  SvenSkt F● lunsliv ska gc Natuwardsvcrkct dct undcrlag som vcrkct

beh6verお r redog6rclscn cnHgt 15§

Återbetalning och iterkrav

17§  Dcn som har att ctt bidr鳴 な酎crbctalningss,ldig,om

l motagaren gcnom attlamna o● ktiga uppgitcr cllcr pa annat sat har

おrorsatat att bidraget har gcts fclaktigt cllcr mcd rdr hogt bclopp,

2 bidragetinte mvandsお r dct anda nal som det har gctsお L
3 mottagaren intc lamnar cn sadan rcdo宙 ming som Nscsi13§ ,cllCr

4 bldraget～ nagot allna ska har gets felaktigt dier medお r h6gt bdOpp

och mottagarcn bordc ha in"● deta

18§  Om den SOm am et bidrag狂 よerbetalningsskvldig enligt 1 7§ ,山
Svenskt FHlunsliv bcsluta at hclt clcr dclvis ttava tillbaka bidragct

FOwaltnillgsiagells tilMlllpnillg

19§  l arenden enligt dcnna forordning 11lampas f● waltningsiagens

(1986:223)besammelseri
―H∝h12い omj～ ,

-16 och 17§ §om en pattsrat at a dcl～ upp」nCL
-20§ om mOtiVCing″ bcslut,。 ch

-21§ om undemttclsc～ bcgut

SFS 2010:2008

″仏



SFS 2010:2008 6verklagande

20 $ Beslut enligt denna fdrordning fAr inte overklagas.

L Denna fdrordning trader i kraft den ll januari 201 l, dA fdrordningen
(2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer ska upphdra att gdlla.

2. Arenden som har inletts hos NaturvArdsverket enligt den upphevda fdr-
ordningen ska slutfdras av Svenskt Frilufuliv enligt den nya fdrordningen.

3. Den upphavda fdrordningen gxller dock fonfarande i frAga om bidrag

som har getts fore ikraftr5dandet.
4. Redovisningen enligt l5 g ska gdras fbrsta gengen ar 2012.

PA regeringens vagnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abrespan
(M ilj odepartem entet)

,tob Roura! Prof.ion AB, cl 0!.J37 671 m
Enu ve As. v&rar 2olo


