
Svenskt Friluftsliv

Protokon fbr 20■ 6 om bidrag enligt“rordningen(SFS 20■ 0:2008)om
statsbidrag tiⅡ iiluttorganisationer

Per capsulan1 2016-ol― o4

Beslutande: lJlf Uddman,ordfbrande

ChHstina F五 modig
Eva tternudd

Erlk Backman

Henrik Hoffman

Attungerad:lJlf Si市 ander

Sekreterare:Elisabeth Rメ terstr5m

§1.Regle五 ngsbrevet fran regeringen lnedfbrde ingen fbrandring pa tilldelat anslag,va」 br

detta m6te kan genomfbras per capsulam

§2 Ans6kningar om statsbidrag for ar 2016 till friluftsorganisationer har inkOmnlit med

sammanlagt belopp pa 29 650 000 kr fOr organisationsbidrag och lned 39 823・ 934 kr fbr
verksamhetsbidrag,dvs totalt 69 473 934 kr Regering och riksdag har beslutat onl ett anslag

pa 47 785 000 kr att f6rdela tin friluftsOrganisa● oner.

§3 SVenskt FHluftsl市 s F6rdelningskommitt6s preliminara beslut att brdela 47 785・ 000 kri
bidrag till fHlunsorganisationer fbr bidragsaret 2016 enligt bilaga l,faststilldes Bidragen

lamnas i enlighet med regleringsbrev ttr budgetaret 2016 a“ eende NatuⅣ ardsverket,anslag

13:4 Stё d tll friluisorganisationer,ap lo st6d● 1l frilunsorganisationer Forordnillgen

(SFS201012008)om statsbidrag till friluisOrganisationer bifogas(bilaga 2)

§4 JttV anmaldes av ulf Uddman nhr det galler sKK och det p● Jektsom de ans6kt om medel
おr tillsammans med」 agarebrbundet,E、 'a tternudd betraffande Halsofrattandet da de ar

medleminari Kbrpen,Ch五 stina Frimodig betraffande sTF,da hon arinvald i STF:s

rikssthmma och Henrik Hoffman a、 seende STF da Naturkompaniet har nera samarbeten

med dem samtstёdier deras hmpatt Fぬ dda Kungsleden Ja宙 g ledamot niⅣ ararinte nar

bidrag till akuel organisation diskuteras Och beslutas Nar ans6kan om SKK behandlas

lなmnar Ulfuddman rummet ocll Eva tternudd tar ё、・er ordおrandeshpet

§5 F6bande Organisationer ansag kommitt6n inte uppttllde gallande fbrordning och kan
diJёrinte be■ iliaS medel,Svampkonsulenternas ldksおrbund och Svenska

Ekotunsmbreningen.QykelSalskapet be宙 baS inget organisationsbidrag,da kommitt6n
bed6mer att deinte kan upp″ ua forordningens hav pa aterrapporte五 ng Sekreteraren

meddelade att Svenska lslandshasぜ brbundetinkommitrned en ansё kan om
organisationsbidrag samtidigt rned sina kompletteHngar av verksamhetsbidragen

ク
膨



Handlingarna inkom den 22 nOVember Kommitt6n bes16t attinte behandla ans6kan fran

rёrande organisationsbidrag da den kont tre veckor fbr scnt

§6 BidragsmOttagande organisation erinras om skメ digheten att,enligt 13§

bidragsおrordningen,senast l april aret etter utgangen av bidragsaret redogё ra fbr hur

bidraget har anvttnts samt betraffande verksanthetsbidrag lamna en redogё relse fbr、 ilket

resultat som uppnatts Vidare ska,enligt andra s,cket,till redo、 ■sningen bifogas ett inサ g

frin organisationens rev■ sor,om bidraget uppgatt till rninst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6

0Ch 7§§SOCialfbrshkringsbalken,ska re、■sorn vara en auktoriserad eller godkind re、 ■sor

Enligt 20§ bidragsおrordningen hn Svenskt Friluftslivs beslut inteこ 市erklagas

§7・ Medel utbetalas i enlighet med bidrags6rordningen i forskott med h6gst en 3ardedel per

kvartal Rehisition av bidrag,med n6dvandiga bank― eller plusgirouppgifter,skckas till

S、℃nskt Friluftsliv

Protokollskr市 are

″ 踪
Elisabeth R).tterstrdm

Justeras

dnrik Hoffrnan



Fiirdelning av bidrag ftir zo16 enligt fiirordningen (SFS zoro:zoo8)
om statsbidrag till■ilunsorganisationer

Organisationsbidrag per organisation

Svcnskt FriluttsI市

Reseぃ「erat av sり TelSen

彎 kelfrattandet
6kning med 5%

Friluttsiattandet
ofёrindrat

HalsO■缶可andet
of6randrat

LivTaddningssinskapet
Ofёrandrat

Turisubrenillgen
okning ined lo%

K■yssarklubben
6kning rned lo%

Spo面skarna
bkning ined 5%

Batlu.ionen

6kning rned 5%

FokpoJビbrbundet
of6rindrat

Bilaga r

Belopp kr

B 600 ooo

525 oOO

8 600 ooo

200000

■840000

950000

330000

4200000

385000

30000

Ej2undubben                                       6o ooo
Of6randrat

Friskspordbibundet                                 50 000
oforindrat

Kennelldubben                                    500 000
1nstegsbelopp utifran antal medlemmar(se sTF 2011)

Sunlma organisationsbidrag                        2■ 270000

ドダ



Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr

Scouterna,
Tilldelas bidrag till pro ektet"Scoutingおr alla"(826 ooo kr),

"Breddat friluftsliv"(486 ooo kr)samt till prdektet"Tillginglig

scou●erksamhet br ier"(2 100 000 kr)                34■2000

Spo面skarna,

■1ldelas bidrag till pl● ektet"massDraget"(1200 000 kr)

samt till prdektet"Atgardspaket franlande OCh integration"

(2 450 000 kr)                                    3650000

Turisubreningen,
Tilldelas bidrag till proiektet"LageⅣ ecka br barn och unga med

DoⅥms Syndrom"(135 500 kr)Samt till pr● ektet"Unga Guidar

unga"(2 000 000 kr)                                    2■ 35500

Cツkelittnlandet,

Tilldelas bidrag till proJektet"MTB samarbetssatsning"(453 100 kr)

samttil pr● ektet"Frihet pa 6よ el"(1 429 400 kr)            ■882500

Folksport Fbrbundet,
Tilldelas bidrag till proiektet'17andrarledarutbildning"             70000

Batunionen,
■1ldelas bidrag till proiektet"Iも 心ぬStkampa可 /Kapten vast"

(138 ooo b)Samt till proiektet"Organisera mera"(18o ooo b)    3■ 8 ooo

FHsksporぼbrbundet,
Tilldelas bidrag till prqehet''FHluisl市 i generationer''           300000

0rienterings“ rbundet,

Tilldelas bidrag tin ppJektet''Lttrarfortbildning i orientering

steg2"(550 000 kr)samt ill pr● ektet"Flera clch mera i naturen"

(725 000 kr)                                        ■275000

411,
Tilldelas bidrag till pr● ektet"Friluttdagar med 4H― gardar"

(350 000 kr)samt till pЮ jektet'Verksamhet ttr alla"(500 000 kr)  850000

Li,Tttddningssalskapet,
■1ldelas bidrag till pЮ jektet"」uniorl市raddare/Youtll Camp"

(520 000 kr)samt till prOiektet"Issakerhetsradet"(8o ooo kr)    6oo ooo

Hals(油饉mjandet,
Tilldelas bidrag till prdektet"Ma bra med allemansratten_en

宙ktig deli skolundenlisningen"                          ■90000
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Natursttddsttreningen,
Tilldelas bidrag till proiehet"Ett hlufts、 魔 i SkOlan― brberedande
arbete"(292 000 kr),"Mer friluttsI市 i slolan"med Naturskolef och

Sportflskarna(69o ooo kr)samt till plektet"schysstsommar och

宙nter 6r nyanlanda"(2 907 000 kr)                       3 889 ooo

Fl■unsialttandet,
Tindelas bidrag till proiehet"SkOgshialtarnas etablering"

(1930 000 kr)samt till prOieket"Gilla Backen"(945 000 kr)     2875000

Klttettrbundet,
■1ldelas bidrag till prOiehet"Uppstart av bredd och frilufLskommitt6"

(250 000 kr),"Upplev Bergsibn"(440 000 kr)samt till prOiektet
"F6rare KebnelKaise''(lo2 500 kr)                            792500

Kanonibundet,
T■ldelas bidrag til pnektet"Siker paddling''(164 500 kr),
''Paddelpasset i skolan''(112000b),''UtvecHa kanotguiden"

(203 000 kr)samt ull praektet''Paddling fbr nyanlinda''(18o ooo kr)659500

Jagarettrbundet,
Tilldelas bidrag till prdektet''Fler unga i naturen"(701 000 kr)

samt till proiektet'Vard i det宙lda"(1200000b)          190■ ooo

FOrbundet Skog och Ungdom,
■1ldelas bidrag till proiektet"Hha Skogeni Ciサ "(125 000 kr)

samt till pr● ehet"Integration med stadsnara natur''(240 000 kr)   365000

は elsallskapet,

Tllldelas bidrag till praektet"underha11。 ch u●eclding av leder"

(personalkOstnaderna halverades)                       500000

KIyssarklubben,
Tilldelas bidrag till pttektet"PX!Ungdomar― upplev sIぬ rgarden"

(342 000 kr),"I¨yssis"(1lo 000 kr)samt till pЮ jektet"Utbildning

i SXK Seglaskola"(377 000 kr)                      829000

1slandshasubrbundet,
Tilldelas bidrag till praektet"Fritidsturledare"                 2■ 000

Summa verksamhetsbidrag 265■5001に
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Svensk fiirfattningssamlin g

Fiirordning
om statsbidrag till friluftsorganisationer;

uttBrdad den 22 december 2010.

Regeringen ftireskriver liiljande.

I $ Denna lllrordning iir meddelad i anslutning till lagen (2010:1539) om
dverlAmnande av vissa ftirvaltningsuppgifter till den ideella fdreningen
Svenskt Friluftsliv.

Syfie

2 S S)'fiet med stasbidrag enligt denna liirordning ar atl stodja att main-

niskor organiserar sig fdr vistels€ i naturen och utdvande av friluftsliv med

allemansr5tten som gmnd samt att ge alla mainniskor mdjlighet att genom
friluftsliv fA naturupplevelser. vAlbefinnande. social gemenskap och 6kad
kunskap om naturen och miljdn.

Delinitioner

3$ I denna fdrordning avses med

bidrag. statsbidrag som ges enligt denna llirordning.
bidragsdr: tiden frbn och med den I januari till och med den 3l december,

friluftsliv: 'ristelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet ldr vnlbefinn-
ande och naturupplevelser utan krav pa tavling.

friluftsoryanisation: en ideell organisation ddr huvudlndamAlet ftir orga-
nisationens verksamhet eller andamalet flrr en vAsentlig del av verksamhelen
nr att bedriva eller friimja eft lengsiktigt hallban friluftsliv.

organisal ionsbidrag: bidrag som ges i fdrh6llande till organisationens
medlemsantal och aktivitetsniv6" och

verksamhetsbidrag: bidrag som ges till stdd fiir en specifik verksamhet ef-
ter sarskild prdvning och Ar fttrenat med resultatkrav.

Krav pl en organisation som s6ker bidrag

4 $ Bidrag 16r ges endast till en organisation som
l. ar en friluftsorganisation,
2. Ar riksom fattande med
a) en lokalt eller regionalt fdrankrat fbreningsliv i minst tio lnn, eller

SFS 2010:2008

lLkom rlm l、 ckct

dcn 30 deccnllcr 2010
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SFS 2010:2008 b) bedriver en verksamhet som 5r av allmant intresse ftir hela samhallel
och inte endast lokalt.

3. har bedrivit verksamhet under minst tre [r fiire ans0kan om bidrag.
4. & sjalvstlndig och demokratiskt uppbyggd.
5. i sin verksamhet respekterar demokratins idder, inklusive jiimstiilldhet

och fdrbud mot diskriminering. och
6. i frAga om medlemskap ar dppen ftir alla manniskor.

5 $ Fdr an ft bidEg kravs an friluftsorganisationen
l. v{mar det enkla. natumdra och langsikrigt hAllbam friluftslivet.
2. frXmjar hllsa och goda mi,jligheter att uttiva friluftsliv.
3. lilmjar ett tryggt och sakeft friluftsliv.
4. bidrar till att utveckla bams och ungdomars intresse fdr motion och fri-

luftsliv. eller
5. verkar litr 6kad kunskap om och hAnsyn till natur- och kulturmiljdn

samt allemansraften.

6 $ Bidrag lar ocksi ges till en sadan friluftsorganisation som uppliller
kraven i 4 $ 4 och 5 och dir medlemmama i organisationen till 6vervagande
delen utgOrs av sedana friluflsorganisationer som uppfyller kraven i 4 g och
nagot av kraven i 5 S.

Ansdkan om bidrag

7 S En ansltkan om bidrag ska gtiras skiftligen och ska ha kommit in till
Svenskt Friluftsliv senast den 30 september eret fdre det bidragser som
bidrag sdks ldr eller vid den senare tidpunLt som Svenskt Friluflsliv bestlm-
mer.

Den som sdker bidrag ska lAmna de uppgifter och handlingar som Svenskt
Friluftsliv anser kravs ftir pr6vning av ans6kan.

Beslut om bidrag

8 S Svenskt Friluftsliv provar fr6gor om bidrag enligt denna fiirordning.

9 $ Bidrag ges som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. Organi-
sationsbidrag far dock inte ges till den som har fAtt ett annat statligl organisa-
tionsbidrag fdr samma bidragser.

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

ten- eller
2. dr i likvidation eller ldrsatt i konkurs.

I I S Ett beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsar. Bidrag ges i mAn av
tillgang pa medel och betalas ut i fdrskott med hdgst en ljerdedel per kvartal.

12 $ Av en beslut om verksamhetsbidrag ska det fnmga vilket
som bidraget air avsett fdr.



θの

Redovisning

13 $ Den som har titt en bidrag ska gdra en ekonomisk redovisning av bi-

dragsmedlen och redovisa vad bidraget har anviints till. Om bidraget,ir ett

rerksamhetsbidrag. ska redovisningen ocksA innehilla en redogdrelse ftir
hur det resultat som bidraget var avsett ftir har nAfls. Redovisningen ska i 6\'
rigt innehalla uppgifter som Svenskt Frilutuliv behdver fttr upplbljning.

Till redovisningen ska det bifogas eft ingg fran organisationens revisor.

Av intvger ska det framgA an revisom har granskat redovisningen- IntYget

ska ocksA inneh6lla revisoms redogdrelse fdr de iakttagelser som revisom
har gjon. Om bidraget uppgAn till minst fem prisbasbelopp enlig 2 kap. 6

och 7 $$ socialftirs?lkringsbalken. ska revisom vara en aukloriserad eller
godkand revisor.

Redovisningen och revisoms intvg ska lzimnas till Svenskt Friluftsliv se-

nast den I april aret efler det Ar dA bidraget betalades ut.

14 $ Svenskt Friluftsliv ska i sin Arsredovisning gdra en samlad redovis-

ning av vilka som har latt bidrag. med vilka belopp och fiir vilka iindamal.

15 $ Naturverdsverket ska senast den 3l maj varje Ar liimna en samman'

fattande redogdrelse till regeringen liir vad bidragen har anvants till och en

bedomning av ivilken utstrackning som andamAlen med bidragen har nitts
samt. om det Ar mdjligt. en beddmning av de samlade bidragens effekter i
fdrhAllande till syflet med bidragen.

16 $ Svenskt Friluftsliv ska ge NaturvArdsverket det underlag som verket

behover fdr redogdrelsen enligt l5 $.

Aterbetalning och lterkrav
t7$ Den som har Dtt ett bidrag iir aterbetalningsskyldig, om

l. mottagaren genom an lamna oriktiga uppgifter eller pa annat satt har

llirorsakat att bidraget har getts felakigt eller med fttr hdgt belopp.

2. bidraget inte anvands fdr det xndamdl som det har getts liir.
3. mottagalen inte lamnar en sAdan redovisning som avses i 13 $, eller

4. bidraget av negot annat sk?il har gens felaktigt eller med Iiir hiigt belopp

och motlagaren borde ha inse( detta-

l8 g om den som fatt en bidrag aterbetalningssb ldig enligl 17 $. ska

Svenskt Friluftsliv besluta att helt eller delvis kiiva tillbaka bidmget.

F0rvaltningslagens tillimpning

19 $ I arcnden enlig denna ldrordning tillaimpas
( 1986:223) besliimmelser i

I I och 12 SS om jav.

- 16 och I 7 $$ om en pans ratt att fe del av uppgifter.

- 20 $ om motivering av beslut, och

- 2l $ om underr{nelse av beslut.

fiin altninsslasens

SFS 2010:2008



SFS20l0:200E Overklagande

20 $ Ilcslut enligt dcnna liirordning thr inte d\ crkla8as.

?0)

l. Denna ftirordning trader i kraft den I I januari 201l. dfl fiirordningen
(2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer ska upphora att galla.

2. Arenden som har inlens hos Natun6rdsverket enligt den upphlvda 16r-

ordningen ska slutliiras av Svenskt Friluflsliv enligt den nya fdrordningen.
3. Den upphAvda fdrordningen giiller dock fonfarande i friga om bidrag

som har getts fitre ikrafttrddandet.
4. Redovisningen enligt l5 $ ska gdras fdrsta gengen 61 2012.

PA regeringens vagnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abrespar
(Miljtidepane me ntet)
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