Förord
Nu har ytterligare ett år gått och vi kan se tillbaka på många spännande genomförda projekt
som nått barn och unga genom skolorna, som Sportfiskarnas projekt Klassdraget som sedan
2007 gett mer än 80 000 barn chansen att få prova på fiske men även andra friluftsprojekt
som Friluftsfrämjandets satsning att förbättra förutsättningarna för fortsatt drift och
vidareutveckling av verksamheten i Sveriges många hemmabackar i projektet ”Gilla Backen”.
Cykelfrämjandets pilotprojekt att få fler barn att cykla till skolan i deras projekt ”Vi rullar
fritt”, Svenska Livräddningssällskapets ”Livräddarföreningar” och deras nollvision att ingen
ska drunkna är viktigare än någonsin då tyvärr antalet drunknade ökade under 2015 varav
drygt 10% var under 19 år. Svenska Kryssarklubben har också satsat på kommande
generationer genom sitt projekt ”PX!” då båtlivet är annorlunda idag och det blivit allt
viktigare att såväl väcka som att fånga intresse samt att minska ”trösklarna” för att engagera
och få nya medlemmar och aktiva. Scouterna har genomfört projekt för ett ”Breddat
friluftsliv” och ”Scouting för alla” för att nå nya grupper och intressera på nytt sätt. Svenska
Turistföreningen som vill ge fjällets aktörer bättre kunskap och vägledning om hur
verksamheter kan utvecklas och anpassas genom ”Get Real Kids”.
Detta var något av alla de projekt och verksamheter som bedrivits under året. Tänk vilken
kreativitet och vilja att även kommande generationer ska få uppleva friluftsliv och känslan av
att få vara i naturen, vilket stämmer väl överens med syftet i förordningen om statsbidrag till
friluftsorganisationer d.v.s. att stödja att människor organiserar sig för vistelse i naturen och
utövande av friluftsliv med allemansrätten som grund samt att ge alla människor möjlighet
att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap
om naturen och miljön.
Under hösten 2015 och våren 2016 utvärderades Svenskt Friluftslivs hantering av
statsanslaget av Naturvårdsverket. Vi kan glädjande konstatera att Naturvårdsverkets
bedömning av hur Svenskt Friluftsliv hanterat anslaget var både objektivt, öppet och
rättssäkert.
Tidigare år har vi avslutat med att ”Tänk om kappsäcken med penningar varit större, vad
hade mer kunnat förverkligas då?”. Men inte denna gång, då vi med glädje i slutet av året tog
emot beslutet om att anslaget utökats med 20 miljoner! När dessa rader skrivs har beviljade
ansökningar för år 2016 redan fått delar av sina medel utbetalade, så vi vet att det kommer
ännu fler och mer intressanta och givande verksamheter och projekt framöver.
Bromma 16 maj 2016

Ulf Silvander
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv
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Inledning
När det gäller fördelningen av anslaget för år 2015 hade Svenskt Friluftslivs
Fördelningskommitté under slutet av oktober 2014 ett fördelningsmöte där man tog ställning
till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära
fördelningen av anslaget för 2015, som meddelades via mejl under november månad till
samtliga föreningar som ansökt om medel. Det formella beslutet togs i januari 2015 och
sändes med mejl och brev till samtliga berörda föreningar. Samtliga ansökningar och
protokoll från Fördelningskommittéens beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt
Friluftslivs hemsida.
Totalt inkom 71 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt 45 MSEK, varav 24 MSEK
i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 21 MSEK i verksamhetsbidrag (54 ansökningar).
Översökningsgraden var 61 procent. Antalet organisationer som ansökte om bidrag var
samma som förra året. Ytterligare en organisation ansökte om organisationsbidrag, antalet
ansökningar för verksamhetsbidrag ökade från 46 till 54 stycken.
Arbetet med att fördela statsbidrag till friluftsorganisationer utgår ifrån förordningen SFS
2010:008 (se bilaga 1). Totalt fick 22 organisationer dela på anslaget 27 785 tkr, av vilka 67 %
fördelades som organisationsbidrag och 33 % i form av verksamhetsbidrag (projekt). Av de
22 organisationer som beviljats medel fick 5 organisationsbidrag och 9 fick
verksamhetsbidrag samt 8 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag.
Förteckning över sökta och beviljade bidrag för år 2015 bifogas (se bilaga 2). I
årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt
som beviljats medel (se bilaga 3).
Varje år ger Svenskt Friluftslivs styrelse instruktioner till Fördelningskommittén. Inför
fördelningen av anslaget för budgetåret 2015 gav styrelsen följande instruktioner och
prioriteringar; vid fördelning av medel skall kommittén följa förordningen SFS 2010:2008,
eventuella avvägningar i aktuell budgetproposition och friluftsproposition (prop.
2009/10:238). Fördelningskommittén fick i uppdrag att prioritera de
ansökningar/organisationer som har till huvudändamål att bedriva eller främja ett långsiktigt
hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning. Fördelningskommittén bör sträva
efter att maxbeloppet för organisationsbidraget ej överstiger 100 kronor per medlem. En
anpassning till detta skall ske senast efter tre år (räknat från 2013 års budget). Därutöver
hade Fördelningskommittén ej mandat att bevilja organisationsbidrag till fler organisationer
än de som tidigare åtnjutit organisationsbidrag. Vidare meddelade styrelsen i sina
instruktioner att fördelningskommittén skulle sträva efter att fördela de statliga medlen vid
en och samma tidpunkt samt eftersträva en förutsägbarhet till tidigare bidragsgivning när det
gäller organisationsbidrag. När kommittén bedömde ansökningarna skulle satsningar på
barn och ungdomar i friluftslivet prioriteras.
Under hösten 2015 kontaktades Svenskt Friluftsliv av Naturvårdsverket som fått i uppdrag
att göra en utvärdering av Svenskt Friluftslivs fördelning av statsbidrag till friluftslivets
organisationer. Rapporten publicerades i april 2016.
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Organisationsbidrag
Av de inkomna 17 ansökningarna för organisationsbidrag avslogs fyra organisationers
ansökan. Varav en organisation avslogs enligt tidigare taget beslut i fördelningskommittén
den 27 oktober 2011, ”då de utifrån sin huvudsakliga verksamhetsinriktning inte ansetts vara
en friluftsorganisation”. Ytterligare en organisations ansökan avslogs då de erhåller
organisationsbidrag från annat håll, i enlighet med förordningen (SFS 2010:2008).
Resterande två organisationers ansökningar avslogs utifrån beslutet från Svenskt Friluftslivs
styrelse om att inga organisationer som inte tidigare erhållit organisationsbidrag kan tilldelas
detta.
Totalt beviljades 18 660 000 kronor i organisationsbidrag.
För att uppnå en förutsägbarhet vid fördelningen av medel tillåts en variation med en ökning
med 10 %, 5 %, oförändrat, eller med en minskning med 5 % eller 10 % per år. Vid speciella
fall kan dock en ökning ske med upp till 20 %.
I likhet med tidigare år uppmuntrar Svenskt Friluftsliv samtliga organisationer som uppbär
anslag att vara delaktiga i samhällsdebatten och i de olika arenor som arrangeras.
En PM över kriterierna finns på Svenskt Friluftslivs hemsida, tillsammans med ett års hjul
och presentation av samtliga ledamöter i Fördelningskommittén.

Verksamhetsbidrag
Styrelsen för Svenskt Friluftsliv beslutade att fortsätta prioritera barn och ungdomar när det
gäller fördelning av verksamhetsbidrag avseende bidragsåret 2015.
54 ansökningar inkom, varav en organisation inte var behörig utifrån förordningen, bidrag
kunde därför inte beviljas. Ytterligare 30 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom
befintligt anslag, resterande 23 ansökningar tilldelades 9 190 000 kronor.
När det gäller projekt som tidigare beviljades stöd och som nu är inne på sitt andra eller
tredje år har flera av dessa ansökande organisationer höjt beloppet rejält. Det är endast
någon av dessa som angett orsak till höjningen. Kommittén enades om att i sådana fall pröva
den höjda delen mot årets inkomna ansökningar.

Redovisningar
Enligt gällande förordning ska de föreningar som erhållit bidrag redovisa dessa senast den
1:a april året efter bidragsåret. Samtliga organisationer som erhållit bidrag har redovisat.
Några organisationer har kompletterat med sin års- och/eller revisionsberättelse
(revisionsintyg) senare.
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Sportfiskarna
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

4 000 000 kronor
1 200 000 kronor
5 200 000 kronor

Sportfiskarna har under 2015 beviljats kortvariga projektmedel inriktade på praktisk miljöoch fiskevård från Länsstyrelser ca 6 300 000 kr, Naturvårdsverket 450 000 kr och
HaV 450 000 kr.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 18,5 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

52 354

52 436

52 968

54 294

56 012

Varav t o m 19 år

4 219

3 720

5 033

4 447

5 206

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
2015 var ett mycket lyckat år för Sportfiskarna. Förbundet organiserar vid årsskiftet drygt
56000 sportfiskare, vilket är den högsta siffran på den här sidan millennieskiftet. De tog ut
fler barn och unga på fiske, centralt och genom anslutna föreningar, än på mycket länge.
Organisationen är en erkänd och ofta anlitad utförare av praktisk fiske- och miljövård. Det är
till gagn för alla som sportfiskar eller på andra sätt njuter av fritidsaktiviteter i och kring
vatten. Deras verksamhet bidrar till uppfyllandet av nästan samtliga friluftspolitiska mål och
flertalet miljökvalitetsmål. De ser med tillförsikt fram emot att introducera ännu fler till
fisket framöver med hjälp av de ökade ekonomiska resurserna till friluftslivet.
Verksamhetsbidrag
KlassDraget
Klassdraget är Sportfiskarnas mångåriga främjandeprojekt riktat mot skolbarn i grundskolan
åk 1-6. Konceptet består i en upplevelse- och lärorik heldag ute i naturen där praktiskt fiske
och friluftsliv står i centrum för en eller flera skolklasser.
Projektidén är lika enkel som uppskattad. En fiskeklubb och en skolklass gör en gemensam
anmälan om en fiskedag med pimpel- eller metspön hos Sportfiskarna. Härifrån skickas
sedan den beställda utrustningen till önskad adress. I utskicket medföljer ett pedagogiskt
inspirationsmaterial som ger flera förslag på övningar och lekar med fokus på allemansrätt,
säkerhet, vatten, fiske, fiskevård, samarbete- och gruppövningar samt utomhusmatlagning.
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Klassdrags-dagen genomförs sedan vid ett tillgängligt och trevligt vatten där det praktiska
fisket anpassas efter elevgruppens förutsättningar och där de pedagogiska övningarna vävs in
under dagens gång. Efter dagen får barnen behålla sina spön för framtida spännande
fiskeäventyr på sin egen fritid!
Förhoppningen är att barnens deltagande i Klassdraget kan skapa förutsättningar för ett
framtida engagemang till gagn för ett fortsatt kunskapsspridande om fiske och friluftsliv. För
många deltagande skolbarn blir fiskeutflykterna det första riktiga mötet med fiske och svensk
natur, med alla möjligheter till upplevelser och lärdomar som detta ger.
Förutom ett konkret arbete gentemot friluftspolitiska mål och folkhälsa bidrar projektet
också till kunskapsspridning om och intresse för fiske och friluftsliv. Detta ger i sin tur ökade
förutsättningar för en framtida vilja att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer,
liksom svenskarnas möjligheter att kunna fiska i öppna och friska vatten.
Svenskt Friluftsliv finansierar projektet och Svensk Sportfiskehandel (sportfiskets
branschorganisation) bidrar vid inköp av material.
Projektets ambitiösa mål om 10 000 fiskande skolbarn (400 klasser), nåddes innan
septembers utgång. Projektet har mötts av en påtaglig stigande efterfrågan under senare år. I
skolorna välkomnas ett kostnadsfritt och genomtänkt projekt som minskar trösklarna för
pedagogerna att ta med sina elever ut i naturen på roliga och lärorika friluftsdagar.
Totalt deltog under året 157 skolor (102 stycken 2014) och 61 klubbar. Projektet gav
aktiviteter i nästintill alla svenska landskap. De starkaste regionerna är som under tidigare år
Svealand och östra Norrland. Som märks av siffrorna har många nya skolor tillkommit,
särskilt i Stockholm och i Västsverige.
Ca 100 av Klassdrags-dagarna ägde rum med pimpelspö på is, med tidsmässig tyngdpunkt
februari/mars. Ca 300 av Klassdrags-dagarna ägde rum med metspö på öppet vatten där
maj/tidiga juni var den absolut mest populära tidsperioden.
Ca 10 000 kompletta pimpel- och metspön delades ut till de deltagande barnen i samband
med de genomförda aktiviteterna.
Ekonomisk redovisning
Projektledning
Indirekt kostnad för ovan
Inköp av fiskeutrustning
Framtagande av infomaterial
Bidrag till fiskeklubbar
Resor
Övrigt
Summa

569 356
131 805
226 227
16 700
262 000
11 022
2 811
1 219 921
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Svenskt Friluftsliv
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 800 000 kronor
1 800 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 85 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och
talesman för friluftslivet. Vi har 24 medlemsorganisationer som har ungefär 1,8 miljoner
medlemskap.
Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga
medlen samt för den löpande verksamheten under året. I övrigt hänvisas till
årsredovisningen som bifogas (bilaga 3).

Svenska Turistföreningen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

865 000 kronor
800 000 kronor
1 665 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 1 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

280 092

272 821

266 391

252 518

241 549

Varav 5-25 år

55 252

54 192

52 430

52 314

46 727

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Turistföreningen (STF) har använd cirka 300 000 av pengarna till en konferens med
tema hållbarhet för sina lokalavdelningar. Hur man kan jobba mer hållbart i sin
lokalavdelning och göra fler aktiviteter kopplat till STFs riktlinjer för turism-, frilufts-, natur
och kulturfrågor. Syftet var att lokalavdelningarna skulle bli mer inspirerade att göra saker på
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hemmaplan för att bevara, utveckla och opinionsbilda kring viktiga natur- och
kulturområden i sin hembygd.

STF har också kunnat utveckla sin dugnadsverksamhet (ideella som renoverar deras
stugplatser).
Vidare har de anställt en person för att ansvara för hållbarhetsarbetet inom STF, för att
kartlägga deras nuläge och intressenters förväntningar på deras hållbarhetsarbete framöver.
En strategi och ett handlingsprogram för 2016-2018 har tagits fram för att kunna följa upp
och utvärdera deras hållbarhetsarbete.
Kampanjen Stötta Kungsleden gick 2015 in på sitt andra år. Syftet med kampanjen är att
skapa medvetenhet om att Kungsleden behöver rustas. Pengar samlas in för att kunna rusta
leden och stugor för att fjällintresserade i framtiden ska kunna vandra på en av Sveriges
vackraste platser. Totalt samlades drygt 1,7 miljoner kronor in under 2015. Pengar som de
har kunnat använda till att rusta sina stugor utmed Kungsleden. Med hjälp av
organisationsbidraget har de kunnat göra ändringar och utveckla kampanjsajten för att samla
in mer pengar. De har också genomfört aktiviteter för att driva fler besökare till
kampanjsajten. Dessa aktiviteter har bland annat varit bannerannonsering på utsidan.se,
sponsrade inlägg på Facebook och ad words annonsering på Google.
Pengarna har också bidragit till deras opinionsarbete. Bland annat genomförde de en
gerillaaktivitet i Almedalen för att lyfta frågan om ledernas underhåll. Ett seminarium hölls
också i Almedalen om infrastrukturens betydelse för friluftslivet. De har drivit frågan om att
nattågen ska fortsätta gå även under lågsäsong.
Verksamhetsbidrag
GetReal Summer 2015
Vad tycker egentligen ungdomar om den svenska fjällvärlden och det utbud som finns idag?
Och vad önskar barn med spring i benen och deras föräldrar att det finns mer av på fjället?
Det undrade STF och skapade projektet Get Real.
Get Real startade 2014. STF lät cirka 300 ungdomar genomföra fjällvandringar i Lappland
och Jämtland, och deras uppdrag var att berätta för STF vad de tyckte om utbudet och den
verksamhet som de mötte i den svenska fjällvärlden. Resultatet finns i rapporten ”1521 dagar
på fjället”. De fortsatte sommaren 2015 med att låta cirka 300 barn i 100 familjer besöka de
svenska fjällen; GetReal Kids. Även den här gången ville STF veta hur barnen och deras
föräldrar tyckte att fjällanläggningar och vandringsleder kan förbättras för att underlätta för
barnfamiljer att tillbringa semestern i fjällen. Resultatet finns i rapporten ”Barn i fjällmiljö”.
Målet med Get Real är att STF och andra aktörer i svenska fjällen bättre ska kunna
målgruppsanpassa sina verksamheter. Get Real hjälper STF att utvecklas. Att barn trivs och
tycker det är kul kan ses som en långsiktig investering. Att grundlägga ett fjällintresse tidigt
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är en angelägen uppgift för alla som verkar med turism i fjällmiljö. Av Get Reals barnfamiljer
tror 91 procent att de inom tre år kommer att besöka sommarfjället igen.

Ekonomisk redovisning
Projektgrupp
Arbetskostnad (projektägare)
Workshop
Logi (subventionerat på egna anläggningar)
Mat (subventionerat på egna anläggningar)
Material
Resor
Trycksaker och rapport
Summa

341 000
50 000
30 000
125 500
145 000
80 000
70 000
37 000
878 500

(Stöd har även erhållits från annat håll med 500 000 kr).

Tillsammans - verksamhet för integration
Inom TILLSAMMANS möts unga tjejer med olika etniska, kulturella och sociala bakgrunder
för att i en trygg atmosfär utmana sig själv, lära känna varandra och varandras kulturer och
samtidigt upptäcka mer av Sveriges natur, kultur och friluftsliv. Genom verksamheten ges
unga tjejer som annars kanske inte har möjlighet att åka på läger möjlighet att göra det till en
väldigt låg kostnad. Verksamheten drivs av STF i samarbete med Studiefrämjandet och ett
engagerat gäng ideella ledare.
Under 2015 ville STF erbjuda fler läger och utbilda nya ideella ledare. De ville nå ut till
deltagare från andra områden än enbart Stockholm och Göteborg och se över hur de skulle
kunna göra en liknande verksamhet även för killar. De ville även se över hur en mer
mångsidig finansiering av verksamheten kunde bli möjlig i framtiden.
Tre läger har genomförts, med sammanlagt 55 deltagare. Några deltagare har varit på fler än
ett läger, totalt har 43 personer deltagit i årets aktiviteter. Deltagarna har kommit från hela
Sverige, från Malmö i söder till Kalix i norr. Av deltagarna har 23 stycken haft svensk
bakgrund och 20 stycken haft utländsk bakgrund, av dessa hade 15 kommit till Sverige under
de senaste fem åren. Deras bedömning är att 21 stycken har kommit från socioekonomiskt
svaga miljöer.
I april utbildades 10 nya ideella ledare. Totalt har STF nu 18 aktiva ledare i nätverket.
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Ekonomisk redovisning
Personal- och overheadkostnader
Ledarutbildning
Läger i fjällen
Läger i skärgården
Höstläger
Ledarutveckling och uppföljning
Summa

235 000
34 000
93 000
52 000
37 000
50 000
501 000

Cykelfrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

500 000 kronor
566 000 kronor
1 066 000 kronor

Får även statsbidrag från Trafikverket och Energimyndigheten.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 47 %

Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

5 501

5 593

4 879

4 990

5 247

227

193

175

173

Varav 0-25 år

206

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Organisationsbidraget har i huvudsak använts till kansli- och personalkostnader samt till
kostnader för medlemstidningen Cykling, medlemsregistret och hemsidan.
Under året har de anordnat cykelkurser för vuxna på olika orter i landet och utbildat
cykelinstruktörer, varit aktiva i kommuner och på riksplanet för att förbättra cykelvägar till
skolor och arbetsplatser. De är också remissinstans när nya cykelplaner planeras. Vidare har
de besökt skolor, deltagit i olika arrangemang t.ex. cykelns dag, cykelfestivaler, Pridefestival,
lokala motionslopp där de passat på att informera om vikten av att röra på sig för hälsans och
miljöns skull mm.
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Verksamhetsbidrag
Vi rullar fritt
Eftersom Vi rullar fritt både vill få barn att återupptäcka friheten i att cykla som
transportmedel, samt att öka kunskapen om cykelns fördelar, valde de att arbeta med såväl
teoretisk undervisning som praktiska aktiviteter på en aktivitetsdag i skolan. Syftet var att
engagera skolor att använda cykeln i undervisningen för att öka barns och ungas
cykelintresse.
Till aktivitetsdagen hade de med sig en mobil cykelverkstad (mekanikerskolan), en mobil
cykelbana med olika typer av hinder för att simulera trafiksituationer, samt två lånecyklar
och lånehjälmar (teknikbanan), tält och en långfärdscykel med packväskor och utrustning
(friluftsliv/långfärdscykling) och föreläsningsmaterial (cykeln i samhället).
För att nå ut till skolorna har de använt sig av en digital inbjudan som skickats till rektorer
och idrottslärare, samt tagit hjälp av Stockholms stad. Under läsåret 2015 besöktes åtta
skolenheter. Varje dag träffades mellan 40-150 barn. De sökte aktivt efter skolor med olika
förutsättningar för geografi och infrastruktur – innerstad, närförort och förort.
I utvärderingen med skolpersonalen har det framkommit att man är mycket nöjd med
upplägget av utbildningsmaterialet och genomförandet av aktivitetsdagen, men tre olika
svårigheter har framkommit– tidsbrist, väder och utrymmesbrist. Det finns goda
förutsättningar att inkludera cykeln inom den ordinarie undervisningen och tydliggöra
specifika mål för cykeln i grundskolans läroplan – likt målen för simning.

Ekonomisk redovisning
Konsultarvode
Förbrukningsinventarier
Hyra av cykel
Frakter och transporter
Trycksaker
Revision
Övrigt
Summa

466 000
56 729
8 000
2 018
20 087
10 000
3 200
566 034
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Svenska Folksportförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

30 000 kronor
30 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 40 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År
Föreningar

2010

2011

2012

2013

2014

2015

57

54

51

40

42

44

(Föreningarna består av lokala folksportföreningar och kommuner).
Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Förbundet har använt organisationsbidraget till olika medlemsavgifter som t ex Svenskt
Friluftsliv, IVV Europa och Internationella Folksportförbundet IVV samt för tryckkostnader,
material och deras hemsida.

Scouterna
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 346 000 kronor
1 346 000 kronor

Får stöd från MUCF, projektbidrag från Allmänna Arvsfonden och bas- samt projektstöd från
Svenska Postkodlotteriet.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: ca 19 %

Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

65 505

62 588

61 980

63 435

65 700

Varav ungdomar 6-25 år

48 776

46 386

45 983

46 608
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Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Scouting för alla
Efter att ha arbetat i projektet ”Scouting tillsammans med etniska organisationer” sökte
Scouterna inför 2014 medel för projektet ”Scouting för alla” som nu genomfört sitt andra år
av tre. En satsning som möjliggör fortsatt utveckling och att stötta framväxten av nya
scoutkårer, i nya former, såväl som metodutveckla och kompetensutveckla i organisationen
och bland personalen. Fokus har under 2015 legat på att stabilisera de kårer som tidigare
startats och på att utveckla en metod för hur ny verksamhet faktiskt startas och vad som
behöver tas i beaktande. Under 2016 kommer metoden spridas runt om i landet och
lösningar utredas på de utmaningar som dykt upp i pilotarbetet och metodutvecklingen så
här långt.
I Scouternas strategi står formulerat att Scouternas medlemsbas år 2025 ska spegla Sveriges
befolkning gällande etnicitet och socio-ekonomisk bakgrund. I dagsläget är Scoutrörelsen
ganska långt från målet, vilket bland annat presenteras i Värsta Rapporten som skapats inom
ramen för projektet Värsta fördomen. För att nå målet måste man jobba effektivt och
integrerat med integration och nya möten och samarbeten, bland annat med att starta nya
lokalföreningar där Scouterna sedan tidigare inte är representerade eller stärka svaga
scoutkårer. I det arbetet som kallas ”Scouternas nystartsarbete” är etablerade etiska
organisationer och församlingar respektive de nya förortsrörelserna vägen in mot nya
målgrupper. Genom nya samarbeten etablerar Scouterna förtroende och verksamhet på fler
platser än tidigare och kan på så sätt göra scoutverksamhet för och med fler barn och unga.
Det har också varit centralt att man i arbetet inte gått in med inställningen att Scouterna vet
hur den nya verksamheten bör utformas: hela utgångspunkten i samarbetet med nya
organisationer och aktörer är att mötas, lära av varandra och utvecklas tillsammans med
utgångspunkt i en bredd av erfarenheter och kunskaper. Från Scouternas sida tar man med
sig en etablerad metod (scoutmetoden, deras utbildningar, förankring) och de personer man
inleder samarbeten med vilket öppnar helt andra ingångar. I det mötet uppstår
förhoppningsvis nya metoder och tillvägagångssätt som leder mot en verksamhet som är
öppen och tillgänglig för fler.
Under 2014 startade de scoutkåren Universum i Tensta. Efter ett större sommarläger 2015
som arrangerades på Eggeby Gård i Järva kunde Planeten i Rinkeby startas. De består av
barn, unga och vuxna med varierad bakgrund, men med det gemensamt att väldigt få har
tidigare erfarenhet av scoutverksamhet och långt till det etablerade föreningslivet och
friluftslivet. Båda scoutkårerna är organiserade i dialog med statsdelsförvaltningen. 2016 års
utmaning handlar om att se över mer långsiktiga hållbara lokallösningar, material och annat
som scoutkårerna behöver för att bli självständiga.
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Sedan ett par år tillbaka har Scouterna haft möjlighet att utveckla, etablera och stötta nystart
av ortodoxa scoutkårer. Tillväxten går snabbt och arbetet etableras allt mer. Till skillnad från
nystartsverksamheten i Tensta, där alla som nu engagerar sig stått eller står långt från det
etablerade civilsamhället och scoutrörelsen, är många barn, unga och vuxna i de ortodoxa
församlingarna, vana vid föreningsliv. Ungefär hälften har tidigare scoutbakgrund, främst
från Irak, Libanon, Egypten och Syrien. Det ger givetvis andra förutsättningar och
utmaningar, och väldigt många internationella samverkansmöjligheter. Under 2014 bildade
det som tidigare var ett nätverk av ortodoxa scoutkårer i Stockholm, en gemensam
organisation som heter Ortodoxa Scouter i Sverige (OSS). Stadgar och värdegrund antogs på
en första stämma i februari 2015. Då valdes också en ny styrelse.
Under 2015 har de fortsatt genomföra kompetensutvecklande insatser och workshops i
scoutrörelsens tjänstemannaorganisation. Arbetsgrupper och projektledare får tillsammans
reflektera över sitt agerande, sina normer och kring hur de själva kan arbeta för att bli mer
tillgängliga för fler. En modell har utvecklats för detta och den används tillsammans med
checklistor och diskussionsfrågor. Utöver materialet som riktar sig till alla ideella och
anställda om att starta och driva en kår på ett tillgängligt sätt, ligger mer praktiska lösningar
kring allt ifrån kommunikation till stipendier och material. Den delen av metodutvecklingen
görs under 2016.
Ekonomisk redovisning
Personalkostnad inkl OH
Nätverksträffar
Metodutveckling
Lägerarrangemang
Revision
Summa

718 928
8 400
27 923
10 790
26 844
792 885

Breddat friluftsliv
Sedan 2013 har Scouterna drivit olika projekt kring friluftsliv och friluftsutbildningar. Dels
genom projektet ”Reclaim the friluftsliv” med fokus på att fördjupa scoutledarens
friluftsledarkunskaper och dels genom projektet ”Redo för naturen” som riktar sig till
personer utan tidigare vana av att bedriva friluftsliv i svensk natur. Som en uppföljning på
dessa projekt sökte Scouterna vidare projektmedel genom ”Breddat friluftsliv”. Projektet
syftar främst till att utveckla och bredda utbudet av friluftslivutbildningar inom Scouterna
och genom dessa bredda de olika typer av friluftslivsaktiviteter som scouterna får uppleva i
verksamheten.
Under 2015 har fokus legat på att öka antalet kursomgångar samt att sprida och skapa en
efterfrågan på de olika friluftsledarkurserna.
Under 2016 är förhoppningen att kunna bredda utbudet av vilken typ av friluftsliv som det
går att lära sig genom friluftsledarkurserna. Så fler ska få utöva friluftsliv och dessutom förse
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fler ledare med aktuell, än bredare och djupare kunskap inom olika sorters friluftsliv i
samverkan med andra friluftsorganisationer för att genom utbildning utveckla scoutledarens
förmåga att skapa säkra, mer kvalitativa och varierande verksamheter.
Ekonomisk redovisning
Projektledare inklusive admin och OH-kostnader
Ideell arbetsgrupp
Summa

546 625
4 548
551 173

Svenska Båtunionen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

365 000 kronor
180 000 kronor
545 000 kronor

Får stöd av Hav och vatten myndigheten med 548.000 kr för projektet ”Ren botten utan gift”
tillsammans med Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 6 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

172 000

172 538

167 987

168 552

170 746

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara
insjöar och över 1 000 km kanaler. Båten är för många människor deras allra viktigaste
fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten
till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet
formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela
landet.
Organisationsbidraget har används till att hålla kansli och sprida information om
organisationen både intern och externt.
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Verksamhetsbidrag
Funktionärsskolan
Projektet har försenats och kommer att redovisas 2016.

Svenska Orienteringsförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

405 000 kronor
405 000 kronor

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet men inte till detta projekt.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 31 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

85 795

75 579

72 381

73 829

78 204

Varav 0-20 år

25 740

22 052

22 328

27 109

25 849

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Lärarfortbildning i orientering
Under 2015 har förbundet fortsatt att utbilda lärare samt utveckla innehållet i
fortbildningarna. Utbildningsplatserna har varit spridda runt om i landet. Totalt har man
haft 32 utbildningstillfällen och 419 lärare har sammanlagt deltagit. Bidraget från Svenskt
Friluftsliv har använts till att täcka upp kostnader för fortbildningarna, så som utbildarnas
arvoden och resor, utbildning för utbildarna, material såsom kartor och litteratur till
deltagarna samt administrativa omkostnader.
Ekonomisk redovisning
Projektledning
Projektledning utbildning
Tryckning/kopiering utbildningsmaterial
Porto/frakt
Reskostnader
Hyra utbildningslokal
Summa

120 436
228 876
60 175
3 683
31 304
9 100
453 574
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Svenska Livräddningssällskapet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 840 000 kronor
480 000 kronor
2 320 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 14 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

19 435

18 982

18 190

19 168

19 794

Varav under 25 år

15 879

14 877

16 106

15 736

14 353

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är den organisation som arbetar för ett säkrare
friluftsliv i, på och kring vatten. De står med många års erfarenhet, för kompetens och
kunnande i frågor som rör vattensäkerhet. Svenska Livräddningssällskapet har en lång
historia bakom sig. Ända sedan 1898 har man arbetat oförtrutet med att informera om
säkerhet i och kring vatten. Under alla dessa år har de förespråkat simkunnighet, livräddning
och säkerhet som naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av vad Sverige har att
erbjuda. Vi har fler än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa för oss att använda på ett säkert
sätt, utan att utsätta oss för onödiga risker. De riktar sig med sin vattenkunskap till alla, men
de ägnar särskilt intresse åt barnens säkerhet. Riksorganisationens kansli består av nio
anställda, ett fåtal av deras regionförbund har anställd personal - resterande verksamhet
drivs av ideella eldsjälar. Vilka är navet i deras arbete för att minska antal drunkningsolyckor
till noll. Genom deras starka engagemang gör de skillnad i människors liv!
Under 2015 har man framförallt satsat på Barn och Ungdomsverksamhet, dels genom stöd
från Svenskt Friluftsliv men även med egna medel. De har sett till att sommarsimskolorna
kan fortsätta sin viktiga verksamhet med att lära barn vattenvana i öppet vatten och de har
haft stora påverkanskampanjer i media. Framförallt har man diskuterat föräldrars ansvar för
sina barn i närheten av vatten, och vikten av att alla barn har möjlighet att lära sig simma i
skolan. Genom deras bevakningsverksamhet har de sett till att simmarna i till exempel
Vansbro-simmet känner sig trygga, och de har påverkat kommuner att underlätta för ett
säkert friluftsliv genom sitt koncept ”En vattensäker kommun”.
Verksamhetsbidrag
Livräddarföreningar
Under de tre år 2012 – 2014 har Svenska Livräddningssällskapet bedrivit barn och
ungdomsprojektet med inriktning på Livräddarkollo. Verksamheten för 2015 bestod av
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utvärdering och framtidsplanering samt projektbidrag för Livräddarkollon.
Under en helg i oktober 2015 hölls en träff i Göteborg där alla ledare från projektets tre år var
inbjuda, det var 11 stycken som valde att delta. Där utvärderades de tre år som gått men
också tillsammans såg man framåt på hur verksamheten ska se ut. Ledarna fick under helgen
utbildning på det nya Juniorlivräddarmaterialet, retorik, kunskap om flytvästanvändning och
HLR vid drunkning.
Under sommarmånaderna fick dessutom ledarna stöd till att fortsätta bedriva livräddarkollo,
kollon där barn får stifta bekantskap med naturen, ta del av det svenska friluftslivet och lära
hur de kan rädda sig själva och andra. SLS hade ett ansökningsförfarande där man
uppmanade sina lokala föreningar att söka för att anordna livräddarkollo och många
ansökningar kom in. Livräddarkollo hölls i Jämtland, Uppsala, Stockholm, Jönköping (3st),
Göteborg, Södra Älvsborg (2st), Gävleborg, Blekinge och Skåne.
Ekonomisk redovisning
Gemensam träff
Ledarersättning till kollon
Verksamhetsstöd vår 15 föreningar
Verksamhetsstöd höst 15 föreningar
Fortbildning
Materialhjälp till kollo (15st)
Utbildning ungdomsledare
Administration och planering
Summa

61 886
29 948
71 190
71 190
0
16 672
0
158 782
409 668

Issäkerhetsrådet
Issäkerhetsrådet har funnits sedan 2007 och drivs av Svenska Livräddningssällskapet som
ansvarar för driften av webbsidan och är sammankallande. Övriga aktörer är
Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sjöräddningssällskapet, Sportfiskarna och Skridskonätet.
Issäkerhetsrådet finns till för att organisationerna arbetar inom ett gemensamt område.
Genom att samarbeta inom detta område kan de både nå ut bredare, samt dra nytta av
varandras expertis och i förlängningen nå bättre resultat inom issäkerhet. Huvudsyftet med
Issäkerhetsrådet är att främja issäkerhet och minska antalet olyckor förknippade med is.
Tre möten har hållits under 2015 där alla i Issäkerhetsrådet samlats. Det har varit ett stort
intresse med många och långa diskussioner. Alla i rådet är överens om att det är viktigt att
det finns en plattform för allmänheten att finna säkerhetsinformation om hur man beter sig
på isen. Därför valde man att uppdatera och göra www.issakerhet.se modernare och lättare
att hitta information på. Innehåll och struktur har gåtts igenom och sidan har gjorts mer
enhetlig och lättnavigerad. Bilder har bytts ut och färgerna fräschats upp. Nu kan besökare
dela sajten via sociala medier. Samtliga ingående organisationers loggor finns nu med längst
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ner i sidfoten. Hela sajten är från och med hösten 2015 även mobilanpassad vilket är viktigt
då många söker information via mobila enheter.
Ekonomisk redovisning
Administration
Issäkerhet.se (licenser, bilder)
Resor
Mötesomkostnader
Gemensam kommunikation (PM mm)
Summa

31 837
27 198
4 502
1 177
15 123
79 837

Riksförbundet Hälsofrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

200 000 kronor
200 000 kronor

Har även stöd från Socialstyrelsen.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: ca 50 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

ca 2 300

ca 2 000

2 002

1 871

1 965

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Bidraget har använts för att täcka kostnader för administrationen, för att driva
friluftsverksamheten inom förbundet i form av lokal, löner med lönebikostnader och andra
driftskostnader som tryckning och porto.
Riksförbundet Hälsofrämjandet har tagit på sig att vara ambassadör för "Frisk i naturen"
inom Svenskt Friluftsliv och har utvecklat arbetet med detta projekt inom hälsorörelsen
under året i samband med projektet "Friluftsliv med naturens skafferi". Upptryckning av
skriften "Frisk i naturen" har skett under året, då efterfrågan varit stor. Spridning av
densamma har skett till myndigheter, politiker, skolor (lärarhandledning) och till
allmänheten. I denna broschyr finns "gröna" värdefulla hälsoargument baserade på fakta.
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Broschyren ”Må bra med allemansrätten" ökar barns och ungdomars friluftsintresse, så att
de aktiverar sig i olika friluftsaktiviteter och lärarna kan följa läroplanen. Cirka 20 500 har
fått kunskap om allemansrätten och uppleva spänningen ute i naturen under 2015. Detta
material har gett information till eleverna och stöd till lärarna i arbetet, både utomhus och på
lektionerna, om allemansrättens möjligheter och skyldigheter och vikten av aktivt friluftsliv
för att må bra.

Naturskyddsföreningen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

845 000 kronor
845 000 kronor

Får även bidrag från Sida 67.596.000 kr, Vägverket 403.000 kr, Viltvårdsfonden 425.000 kr,
Konsumentverket 500.000 kr, Energimyndigheten 830.000 kr, EU 1.161.000 kr, Havs- och
vattenmyndigheten 2.052.000 kr, Naturvårdsverket 3.000.000 kr, Kemikalieinspektionen
216.000 kr, Jordbruksverket 4.000 kr, Länsstyrelser 19.000 kr, IKEA 3.765.000 kr,
Postkodlotteriet 15.879.000 kr och GodEl 980.000 kr.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 34 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

192 000

191 000

203 000

221 000

224 000

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Mer friluftsliv i skolan
Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna genomför tillsammans
projektet Mer friluftsliv i skolan. Föreningarna har samordnat projektet tillsammans i form
av planering, kommunikation och utvärdering.
Pedagoger från Naturskoleföreningen och Sportfiskarna har lett 20 fortbildningsdagar
och stått för pedagogiska övningar och utrustning. Naturskyddsföreningen har hållit i
administration och kommunikation och representanter från alla tre föreningarna på lokal
nivå har deltagit under majoriteten av fortbildningsdagarna.
Konceptet för fortbildningen utvecklades under våren 2015. Handledningar för både
genomförande av fortbildningen samt de lokala föreningarnas deltagande uppdaterades.
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Fortbildningen innehöll övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att göra
upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, att
hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning. Diskussioner om
måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för
friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.
Utvärdering av projektet har genomförts i form av enkäter till deltagande pedagoger samt
löpande utvärderingsmöten för de som arbetat i projektet.
Effekter av projektet; 20 fortbildningsdagar för 364 pedagoger från 57 kommuner har
genomförts. Vilka har gett deltagarna verktyg som ger dem bättre förutsättningar att bedriva
verksamhet som innefattar friluftsliv i skolan genom ett ämnesintegrerat
utomhuspedagogiskt arbetssätt som bidrar till målen i läroplanen. Natur där
fortbildningarna har hållits har uppmärksammats som platser för pedagogisk verksamhet
och friluftsliv. Fler barn har fått bättre förutsättningar för att få kunskap om och möjlighet att
uppleva olika typer av friluftsliv. Värdet av att bevara och tillgängliggöra natur för
utomhuspedagogisk verksamhet och friluftsliv nära skolor och bostäder har
uppmärksammats hos politiker, tjänstemän och skolor i ett stort antal kommuner.
Kännedomen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och pedagogiska)
har ökat.
Ekonomisk redovisning
Lönekostnader
OH-kostnader
Res- och milersättningar
Kost och logi
Utrustning
Summa

604 762
145 000
37 076
37 949
20 693
845 480

Friluftsfrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

8 600 000 kronor
1 250 000 kronor
9 850 000 kronor

Får bidrag från SvenskaPostkodLotteriet med 7 miljoner.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 23 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

89 008

84 169

81 722

80 311

84 143

39 378

36 877

40 898

Varav 1-25 år

ca 39 200
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Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Friluftsfrämjandet är en ideell förening vars ändamål är att främja en aktiv fritid genom
skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje.
Friluftsfrämjandets vision är ”Världens bästa friluftsupplevelser guidade av Sveriges mest
eftertraktade ledare”. Friluftsfrämjandet består av en riksorganisation, sex regioner, 330
lokalavdelningar och cirka 200 I Ur och Skur-förskolor och skolor.
Friluftsfrämjandet erbjuder genom 8 000 ledare och funktionärer sina medlemmar en stor
mängd friluftsaktiviteter över hela landet, aktiviteter som vänder sig till alla åldrar och
ambitionsnivåer. Några exempel på verksamheter är turer och resor på skidor,
långfärdsskridskoturer, paddling i kajak och kanadensare, fjällturer, stavgång, klättring och
cykling.
Friluftsfrämjandets stora barnverksamhet ger ett lärande för livet genom bland annat
Skogsmulle och I Ur och Skur-förskolor och skolor. Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik
finns också i ett tiotal länder utanför Sverige, bland annat i Japan och Finland.
Friluftsfrämjandets aktiviteter guidas alltid av ledare som gör turerna utvecklande, säkra och
roliga. Friluftsfrämjandets ledare utbildas för att ge medlemmarna härliga
friluftsupplevelser, gemenskap för livet och kunskap i friluftsliv.
Friluftsfrämjandet bevakar friluftsmiljöfrågor i allmänhet och allemansrättsliga frågor i
synnerhet, för att alla ska få chansen till naturupplevelser både idag och i framtiden.
Friluftsfrämjandet är mitt i ett stort utvecklingsarbete som börjar ge resultat i form av en
tydlig medlemstillväxt, ökad synlighet, framgångsrika projekt som möjliggör friluftsliv förfler
samt avtal med en rad för verksamheten viktiga partners, till exempel Bergans of Norway och
SJ. Parallellt med detta drivs också ett stort internt projekt som syftar till att förse
organisationen med ett adekvat och väl fungerande IT-system. Under 2015 har systemet
levererats och lanserats. Det finns också en utvecklingsplan för hur systemet ska fortsätta
utveckla Friluftsfrämjandets kommunikation kring verksamhet och utbildningar med helt
nya möjligheter att nå ut med erbjudanden till nya grupper.
Friluftsfrämjandets ledare är navet i den stora verksamheten. Under namnet
Friluftsakademin samlar Friluftsfrämjandet organisationens omfattande
utbildningsverksamhet. Här utbildas inom ledarskap, utomhuspedagogik och friluftsteknik i
en mängd olika friluftsgrenar. Här kvalitetssäkras också friluftslivet i den egna verksamheten
och i samråd med andra ledande intresseorganisationer, till exempel genom deltagande i
Issäkerhetsrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Skidrådet. Under 2015 har Friluftsakademin
påbörjat sitt stora förankrings- och utvecklingsarbete i organisationen, med bland annat
grafiskt material som stöd till ideella utbildare över hela landet. Det har också funnits ett
stort fokus på rekrytering under 2015, bland annat genom att utveckla ett
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rekryteringsmaterial som stöd till lokalavdelningarna och ett arbete med att förtydliga hur
utbildningstrappan ser ut, för att skapa större lust och inspiration för befintliga ledare och
tydlighet gentemot nyrekryteringar. Ett arbete med att skapa samsyn kring
utbildningsinnehållet i samtliga grenar har också påbörjats och kommer att tas vidare in i
2016.
Under 2015 har projektet Naturparkour utvecklats tillsammans med Svenska
Gymnastikförbundet i ett pilotprojekt i två utvalda kommuner. Piloten syftar till att skapa ett
koncept som kan tas vidare till fler kommuner under kommande år, med en verksamhet som
vänder sig till och tilltalar grupper av främst ungdomar som annars inte möter friluftslivet,
naturen eller ens fysisk aktivitet. Intresset och gensvaret har varit mycket stort och man ser
med stor spänning fram emot hur projektet kommer att utvecklas inom dessa båda
organisationer.
Allt detta, tillsammans med stora ideella insatser över hela landet, har gjort att
Friluftsfrämjandet under 2015 såg att den medlemtillväxt som började under 2014 fortsatte
stabilt. Under året ligger tillväxten på cirka 5 procent mot föregående år. Ökningen finns i
samtliga regioner och påfallande många lokalavdelningar.
Flera stora projekt, som Skogshjältarna, där Friluftsfrämjandet tillsammans med Rädda
Barnen ger barn i socioekonomiskt utsatta områden chans att upptäcka naturen, och Gilla
backen med utveckling av de lokala skidbackarna i fokus, drivs vidare och kommer under
2016 att hitta sin fortsättning efter att projekten nått sitt slut. Långsiktig strategisk utveckling
fortsätter alltså att samsas med mer omedelbar utveckling av verksamhet, kommunikation
och utbildning för att skapa ett starkt Friluftsfrämjandet för framtiden.
Verksamhetsbidrag
Gilla Backen
Sveriges hemmabackar sviktar under tyngden som läggs på ideella axlar och flera backar
läggs ned varje år. Krav har ställts på central utveckling och stöd i form av ”hjälp till
självhjälp” för ett område som tidigare har stått på egna lokala ben. Samtidigt utgör backarna
och dess omnejd ofta en plats med stor och underutnyttjad potential för friluftsliv året runt.
Det blir allt viktigare för många, t. ex. familjer och unga, att ha en gemensam samlingsplats
för friluftsliv. Här finns också en mötesplats för ungdomar som är ovanligt attraktiv och som
rätt paketerad kan utgöra en inkörsport till hela friluftslivet. Projektet ligger också mycket väl
i tiden och väntas svara mot framtidens friluftsutövande där "trygga" mötesplatser,
aktiviteter som utgör edutainment och anläggningar med hög servicenivå ofta lyfts fram. Det
ger också ett viktigt bidrag i att likställa friluftsanläggningar med idrottshallar, ishallar,
bassänger m.m. hos myndigheter vilket är viktigt för det framtida friluftslivet.
Under 2014 startades det treåriga projektet Gilla backen. De flesta backarna ligger i
stadsnära miljö och utgör ofta människors, framför allt barns, första kontakt till ett aktivt
friluftsliv. Friluftsfrämjandets hemmabackar ger i dagsläget cirka 500 000 människor, och
indirekt många fler, möjligheten till ett aktivt friluftsliv kring en hemmabacke. En analys har
gjorts som låg till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet under 2015 där gemensamma
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behov kring synlighet i backarna och möjligheter för fler att aktiveras genom bl.a. längd- och
parkskidåkning har tydliggjorts. Under 2015 har arbetet som påbörjades 2014 förstärkts och
gjorts tillgängligt till fler än de pilotanläggningar som var med under vintern 2014.
Gilla backen har under 2015 testat och utvärderat en rad produkter som vidareutvecklats så
att de ska passa fler skidanläggningar och skidskolor. Efter att säsongen var avslutad
utvärderades aktiviteterna för att se hur dessa kunde vidareutvecklas. Samtidigt har arbetet
med att utveckla nätverken kring skidanläggningar och skidskolor fortgått.
En samordningsgrupp med representanter från varje regions skidskolor har skapats. Där
drivs arbetet med att verksamhetsutveckla skidverksamheten inom Friluftsfrämjandet. Den
ideella gruppen har arbetat med skidverksamhetens mål- och visionsarbete. Arbetet syftar till
att skapa bättre förutsättningar för Friluftsfrämjandets skidverksamhet att skapa attraktiva
aktiviteter och möten. Varje representant har sedan ansvar att driva dessa frågor i
Facebookgrupper där skidskolornas grenledare ingår. På så vis kan samordningsgruppen
samla upp behov från varje lokalavdelning som sedan kan diskuteras centralt för att se vilka
åtgärder som kan tas för att möta medlemmarnas behov.
Under 2015 utbildades sex stycken nya fortbildningsledare i ”Gilla backen”. Med deras hjälp
utbildades 115 ledare i Gilla backen. Manualen som tagits fram kommer att fungera som en
handledarhandbok för ledare under aktiviteterna. Flera lokalavdelningar har under vintern
använt konceptet Gilla backen för att skapa aktiviteter direkt riktade till att åka i skidpark
eller för att använda som komplement i den vanliga skidverksamheten.
Ett samarbete mellan Gilla backen och Freeskiers har startats för att kunna använda Gilla
backen som en språngbräda in i Freeskiers. Informationsmaterial och flyers för att kunna
sprida konceptet har tagits fram. Under 2015 har fyra lokalavdelningar startat Freeskiers.
Under januari 2015 genomfördes den första längdledarutbildningen. Tre av de deltagande
lokalavdelningarna genomförde under vintern 2014/2015 aktiviteter i sina hemmaspår. En
inspiration- och informationsfilm producerades om den nya verksamheten för spridning på
sociala medier. https://www.youtube.com/watch?v=BzS0fPoE-HE
Ca 60 av Friluftsfrämjandets 85 skidskolor använder skidskolevästar som projektet tagit
fram.
Under vintern 2014/2015 så testade tre anläggningar skyltar, vepor och annat material i sina
anläggningar för att se om det ökade synlighet, lojalitet och kunskap om Friluftsfrämjandet
hos åkarna. På grund av den dåliga vintern kunde tyvärr inte detta genomföras fullt ut.
Under 2015 så har en samordningsgrupp för verksamhetsutveckling skapats av projektet.
Denna har haft många möten för att utveckla och målsätta verksamheten. Det har också
byggts upp ett digitalt nätverk för att kunna samla upp alla lokalavdelningars behov samt för
att kunna ställa frågor och driva diskussioner.
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Fyra nya nätverk för lokalavdelningar som driver skidanläggningar har skapats.
Ett testteam för alpinutrustning har skapats för att organisationen ska kunna ta tillvara den
stora kunskap som finns samt visa ledarna uppmärksamhet.
Samarbetet med Studiefrämjandet resulterat i tre pilottester av att Studiefrämjandet är med
på Friluftsfrämjandets utbildningar och introducerar deras verksamhet och hur de kan stärka
och förenkla lokalavdelningarnas aktiviteter. Utvärdering sker under 2016.
Projektet har deltagit i möten med SLAO kring funktionell skidåkning, (handikappskidskola).
Eftersom Friluftsfrämjandet driver sin verksamhet i små stadsnära hemmabackar som ofta
inte är så branta så är förutsättningarna för funktionell skidåkning stora. Friluftsfrämjandet
ingår numer med representanter i utvecklingsgruppen och utbildningsteamet för funktionell
skidåkning och kan därför påverka utbildningen så att den passar till alla deltagare oavsett
geografiska förutsättningar.
Under hösten 2015 har samtliga lokalavdelningarna fått erbjudande att kostnadsfritt få hjälp
med frågor kring byggande av skidpark.
Ekonomisk redovisning
Projektledare
Resor och möten
Konceptutveckling/kommunikation
Utbildning/utbildningspaket
OH kostnader
Används under 2016
Summa

618 929
93 866
107 272
83 212
134 000
212 721
1 250 000

Svenska Klätterförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

415 000 kronor
415 000 kronor

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 54 %
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Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

6 727

7 074

7 186

7 928

8 628

Varav under 19 år

1 962

2 017

2 110

2 555

2 979

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Uppstart av bredd och friluftskommitté (200 000 kr)
Kommittén har nu två engagerade medlemmar, utöver kanslistödet, och har haft fysiska
möten såväl som kontakt via mail och telefon. Kommitténs stora bidrag till klätter-Sverige
var en breddträff i Östersund i september, då medlemmar och icke-medlemmar i
klätterklubbar bjöds in att prova på klättring inomhus och utomhus, samt att träffa den
nybildade kommittén, förbundets styrelse och kansli. T-shirtar togs fram med
Klätterförbundets logga och delades ut.
Ekonomisk redovisning
Breddträffen
Personalkostnad
Summa

56 000
144 000
200 000

Alpina tjejer
Fyra mycket uppskattade träffar har arrangerats, arvode och resa har betalats ut till
auktoriserade ledare. Det har även betalats för mat vid träffarna. Ett arvode har också gått till
föreläsare. En mindre summa har gått till lön för hjälp av kanslipersonal.
En klätter- och topptursträff i mars och Isklättring i Stora Sjöfallet, en alpinkurs för 16 tjejer
med kvinnlig bergsguide som huvudinstruktör och två assisterande instruktörer hölls i
Tarfala i augusti (när denna inbjudan lades ut hade 42 personer anmält sig på bara 2 timmar)
samt prova på aidklättring i Värmland i oktober .
Ekonomisk redovisning
Kostnad för träffarna
Summa

83000
83000

Klättring med socioekonomiskt utsatta grupper
Ungdomar på ett asylboende erbjöds klättring inomhus och utomhus. Bidraget finansierade
inträde, bilhyra, hyra av viss utrustning och grillmat vid klippan. Några ungdomar deltog vid
flera tillfällen, andra vid bara ett tillfälle. Ett annat asylboende erbjöds regelbunden klättring
Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2016
Sida 25

inomhus via en klubb, en naturlig ingång till fortsatt klättring utomhus.
Ekonomisk redovisning
Hela bidraget har använts
Summa

34 600
34 600

Informationsbroschyr till markägare
Detta projekt har dragit ut på tiden då den aktuella kommittén haft avhopp och
nyrekrytering, och de ville säkerställa att de nya medlemmarna fick chansen att säga sitt.
Idag finns ett utkast till broschyren. I avtalet med författaren ska projektet vara färdigt senast
den 30 juni 2016.

Svenska Kanotförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

250 000 kronor
250 000 kronor

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 46 %

Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

22 000

22 500

23 000

16 040

17 142

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Paddelpasset
Målet har varit att slutföra material/ underlag i paddelpasset. Förbundet hade vid årsskiftet
inte riktigt nått målet. Miljödelen har varit en angelägenhet för varje enskilt land. Vilket gjort
arbetet till en utmaning. Hur kan man stegra kunskapen inom miljösidan på ett rimligt sätt
så att det upplevs som relevant och viktigt av deltagarna. Det resulterade i att man sökte
kontakt med forskare på miljöområdet. Kontakt togs med personer inom länsstyrelser och
andra som arbetar med frågorna. Ett forskningsprojekt initierades om hur man kopplar
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kunskap till beteende. Forskningsprojektet inleds under 2016.
Förbundet har även engagerat sig i utbildningsnormen för naturguider där Paddelpasset kan
bli en del i framtiden.
När det gäller arbete med att nå ut med paddelpasset så har man fler klubbar och
kanotcentraler som använder paddelpasset i sin ordinarie verksamhet. Förbundet har ökat
samarbetet med fler friluftsorganisationer och utbildningsanordnare, bl.a. har man
samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet, Scouterna och Förbundet Skog och Ungdom.
Förbundet har även kontakter med folkhögskolor och fritidsledarskolor som har friluftsliv i
sin utbildning.
Förbundet genomför kontinuerliga examinatorsträffar för att säkerställa gemensamma
bedömningar och inspirera till fortsatt arbete och utveckling. De är medlemmar och en
drivande part i det internationella European Paddle Pass (EPP) för att komma vidare i deras
gemensamma arbete med att påverka och utveckla systemet. Då förbundet ser det som en
hörnsten för att utveckla paddlingen i Sverige säkert med miljöhänsyn.
När det gäller framtiden är Paddelpasset ett dynamiskt system som hela tiden utvecklas. Det
man mest av allt vill satsa på under 2016 är forskning runt frågan om hur de ska utbilda sina
kanotister så att deras kunskap inom miljöområdet avspeglas i deras beteende.
Förbundet har arbetat med att utveckla sin ledarutbildning parallellt med paddelpasset. På
tävlingssidan har de haft ett väl utvecklat system, nu är de på väg att skapa och införa ett lika
bra system för motions- och friluftspaddling. Tack vare det bidrag som de fått av Svenskt
Friluftsliv har de kunnat skynda på processen med paddelpasset och samtidigt kunna avsätta
egna resurser för utveckling av sin utbildning på friluftssidan. Tillsammans har det stärkt
deras arbete med friluftspaddling. En förstärkning som kommer att bli bestående och
fortsätta att utvecklas.

Ekonomisk redovisning
Lönekostnader
Övriga kostnader
Summa

282 149
12 549
294 698
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Svenska Jägareförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

508 000 kronor
508 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: Mindre än 1 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

185 000

176 000

153 772

151 072

154 794

18 280

17 952

14 564

14 692

Varav 0-25 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Nya svenskar i naturen
Svenska Jägareförbundet har under åren 2013-2015 genomfört projektet Nya svenskar i
naturen. Nu redovisas projektets sista år samt ges en kort sammanfattning av resultat och
Svenska Jägareförbundets erfarenheter.
Svenska Jägareförbundet har sökt och beviljats medel för att under 2015 fortsätta att ta fram
goda exempel bland jaktvårdskretsar, planera och genomföra flera friluftsdagar, utveckla
alternativ för spridning av metodiken, fortsätta arbetet med att bygga upp nätverk men nu
med fokus på att hitta ett effektivt och uthålligt sätt att sprida metoden. En fortsättning med
friluftsdagar - i egen regi samt att stödja andra i deras genomförande. Förbundet har nu
aktiviteter i varje samverkansområde och ska fortsätta att utveckla detta på länsnivå samt
lyfta fram goda exempel på lokal nivå. Dessutom ska materialet kompletteras och
färdigställas för att kunna sprida metodiken samt genomföra ett avslutningsseminarium - där
metod och resultat presenteras.
Precis som tidigare avser dessa åtgärder att öka intresset för och deltagandet i den svenska
naturen och friluftslivet hos ungdomar med utländsk bakgrund, engagera/aktivera flera
relevanta aktörer (organisationer, individer) som är verksamma inom svensk natur och
friluftsliv. Dessutom skapa möjlighet för möte och kulturell utbyte mellan svenskar och
människor med utländsk bakgrund.
För att nå målen har Svenska Jägareförbundet genomfört en ungdomskonferens den 25-26
april på Svenska Jägareförbundet, Öster Malma. Deltagarna var ordföranden och
ungdomsansvariga från 21 länsföreningar, tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor samt
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ett antal ungdomar. Temat för konferens var ” Vägar ut och in – förutsättningar för att öka
och behålla ungdomars medverkan och engagemang.
Syftet var att öka förutsättningarna för Jägareförbundet vad gäller att kommunicera
ungdomsarbetet både internt och externt. Ett flertal nationella samarbeten initierades under
ungdomskonferensen. Flera länsföreningar planerar att genomföra egna friluftsdagar eller
liknande gemensamma aktiviteter 2016.
Genom friluftsdagarna har ungdomarna, som är mellan 15 och 19 år, fått chansen att prova
på skytte, fiske, hundapportering och att bygga fågelholkar mm. Dagarna som sker i samband
med språk introduktion programmen på olika gymnasieskolor har lyckats nå både tjejer och
killar.
Projektet har producerat material som är avsett som stöd till de som för närvarande arbetar
eller har för avsikt att arbeta med frågan. Även om materialet i princip är klart så utvecklas
det fortfarande tillsammans med Studiefrämjandet. Detta gör att det kan justeras i enlighet
med uppkomna behov och åsikter som uppstår under den pågående dialogen med bl.a.
förtroendevalda, skolor och människor med utländsk bakgrund. Studiefrämjandet kommer
stå för det grafiska arbetet samt den pedagogiska delen i det skriftliga materialet.
Materialet kommer innefatta korta filmer för information, motivation och marknadsföring;
handledningsmaterial som ska stödja deras förtroendevalda samt andra som arbetar på
liknande sätt med denna målgrupp.
Projektet har möjliggjort samarbete och dialog med andra projekt och organisationer. I
samma syfte har projektet på egen hand tagit kontakt med olika organisationer som jobbar
med liknande målgrupper. Kontakt och samarbeten i olika former finns numera med Skogen
i Skolan och Skogsstyrelsen. Fler projekt, kommuner och organisationer har också visat
intresse för ett framtida samarbete under nästa år.
Den 12 november 2015 hölls ett slutseminarium på Brygghuset, Studiefrämjandets lokaler på
Norrtullsgatan. Seminariet var uppskattat, med ett 50-tal deltagare från det civila samhället,
offentlig sektor samt myndigheter som Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Hittills har projektet direkt nått drygt 1200 ungdomar med utländsk bakgrund. Indirekt har
projektet förmodligen nått många fler. Verksamheten har ett pågående samarbete med åtta
skolor och enheter och det finns flera som har uttryckt intresse för att delta. Deltagande
skolor har inspirerats att införa dessa frågor i sina egna program och på grund av ökad
kunskap och förståelse har till och med tagit initiativet att genomföra liknande aktiviteter på
egen hand eller tillsammans med andra, t.ex. naturbruksgymnasier. Av de som deltagit
uppger cirka 80 % att de är intresserade av att lära sig mer om den svenska naturen och
friluftsaktiviteter. Man har även märkt en successiv förbättring i kunskap för varje grupp som
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kan förklaras av att det sker en kunskapsöverföring mellan grupperna.
Deltagande skolor har fått ökad motivation och arbetar nu mer aktivt med dessa ämnen i sin
undervisning. Fler föräldrar med utländsk bakgrund får andrahandsinformation från sina
barn och är mer positivt inställda till barnens deltagande på dessa aktiviteter. Projektet har
utvecklat samarbete med andra organisation t.ex. Studiefrämjandets lokala avdelningar,
Sportfiskarnas lokala klubbar och kommuner. Projektet har deltagit i ett antal olika nätverk
och samarbetsträffar och många aktörer har fått ta del av projektets erfarenheter.
Projektet har lett till ett ökat engagemang bland lokala jaktvårdskretsar och enskilda jaktlag
som leder till ett utökat utbud av lokala friluftsaktiviteter för barn och ungdomar, särskilt de
med utländsk bakgrund.
Det tar tid, tålamod och engagemang hos organisationen att nå ut till nya målgrupper och
kunna genomföra projekt. En stor del i att arbeta med utbildningar ligger i att testa och
förfina metodiken som används. Det krävs en lyhördhet och ett aktivt engagemang hos
deltagarna, både lärare och elever. Den feedback som har kommit i form av enkäter och
återkoppling från skolorna har varit ovärderligt. Så ett medskick till andra organisationer
som vill starta egna projekt är att lägga ner tid på utvärdering tillsammans med projektets
målgrupp.
Jägareförbundet menar att det behövs information och stöd. Människor med utländsk
bakgrund är öppna till den svenska naturen och friluftslivet men behöver information. De vill
gärna att det kommer någon som informerar och visar på möjligheter. Det finns många som
är villiga att bidra i den egna organisationen, men som hålls tillbaka p.g.a. av egen okunskap.
Därför behövs samordning av tillgängliga resurser för att öka effektiviteten i arbetslaget, och
att medarbetarna ska få inspiration och en trygghet för att möta nya målgrupper.
Ekonomisk redovisning
Projektledning
Resor
Seminarier
Friluftsdagar
Nätverk/ Möte
Övrigt
Summa direkt kostnader
Sökte medel
Egen finansiering
Summa

616 935
14 739
75 198
118 574
3 745
34 859
864 049
508 000
356 049
864 049
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Förbundet Skog & Ungdom
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

150 000 kronor
150 000 kronor

Får även statsbidrag från MUCF med 1.719.599 kr.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 63 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

5 002

6 065

7 979

6 979

8 116

Varav 6-25 år

4 557

5 650

7 464

6 416

7 646

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Näverbiten
Projektet Näverbiten har genomförts av en anställd projektledare Nathalie Petersson.
Uppdraget med arbetet var att ta fram ett aktivitetsmaterial "Näverbiten" anpassat för skolor
i Sverige. I projektet har ett antal utelevare utbildats i samband med Förbundets årsstämma.
Dessa utelevare och projektledaren Nathalie har sedan testat och använt materialet på ett
antal skolor runt om i Sverige. Utelevarna har förankring i de största avdelningarna med flest
kontakter till skolor i Sverige vilket innebär att man uppnått målet 3000 elever med bred
marginal.
Ekonomisk redovisning
Projektledare
Administration
Aktiviteter
Kostnader för utbildning
Konferens
Hyra av lokal
Övrigt
Summa

102 219
16 947
9 600
14 080
2 875
6 680
2 315
154 716
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Cykelsällskapet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

50 000 kronor
200 000 kronor
250 000 kronor

Får stöd från Trafikverket för samma projekt med 600.000 kr.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: ca 50 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

800

800

800

800

ca 200

ca 200

Varav barn och unga

ca 200

ca 200

2015

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Cykelsällskapet (SCS) är en ideell organisation för alla cykelintresserade, oavsett
ålder, kön, kondition och bostadsort. Man arbetar även med Trafik- och miljöpolitik, liksom
friskvårdsfrågor.
Organisationsbidraget har använts som administrativa medel. SCS har inga årliga revisioner,
endast efter varje valperiod som omfattar tre år.
Verksamhetsbidrag
Underhåll av cykelturistleder mm
Erhållna medel har i huvudsak använts för att underhålla de av SCS initierade
cykelturistlederna, som är rikstäckande. Insatsen har liksom tidigare inte begränsats till det
statliga vägnätet, utan till samtliga berörda stråk som lederna utnyttjar (även kommunala
och enskilda) – annars skulle ledsystemet inte hänga samman. Skyltar har tvättats och i en
del fall byts ut. Växtlighet har bekämpats och rensats bort för att inte skymma skyltningen.
Ekonomisk redovisning
Personalkostnad
Ideella insatser
Bilersättning e t c
Hyra kansli, förråd mm
Summa

175 000
97 500
61 600
50 000
384 100
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Svenska Kryssarklubben
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

300 000 kronor
360 000 kronor
660 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 2 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2011

2012

2013

2014

2015

Medlemmar totalt

43 222

42 445

42 216

42 535

43 013

Varav under 25 år

6 460

6 119

6 327

6 560

6 652

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Kryssarklubben (SXK) fortsätter arbetet som påbörjades 2013 med barn och unga då
det är i unga år som goda friluftsvanor etableras. Här nedan beskriver de några av de arbeten
som genomförts under 2015.
Arbetet under året har fortsatt i ungdomens spår dels med ungdomsprojektet PX! men också
med artiklar för och av unga i medlemstidningen På Kryss. Förutom alla inspirationsartiklar
som ska locka unga ut på sjön och till olika verksamheter som bedrivs inom SXK och andra
verksamheter så bedriver SXK Eskadram, 24 timmars, föreläsningar, seglarläger,
seglarskolor, driver uthamnar med jollar och kanoter och mycket mer.
Det finns ca 900 000 båtar i Sverige varav ca 200 000 båtar med övernattningsmöjligheter.
Många av ägarna är ute med sin båt kortare turer i närområdet och vågar sig inte ut på lite
längre turer. SXK vill bygga upp en informationsbank på webben för nya på sjön där de
samlar mycket av den erfarenhet som finns i klubben. Arbetet har påbörjats under 2015. Det
handlar om att samla in information som finns ute hos eskaderledare och andra funktionärer
som är ute på långfärd. Det handlar också om att ta fram en presentationsform på webben
som gör informationen lättillgänglig. Arbetet startades under hösten 2015 och de första
artiklarna finns redan upplagda på SXKs webbsida.
Verksamhetsbidrag
Ungdomar upplev skärgården!
Under 2015 påbörjades ungdomsprojektet som de döpt till PX!. Projektet har varit mycket
lyckosamt och resulterat i ungdomstidningen PX! med inspirerande intervjuer med
ungdomar som bedriver olika slag av båtliv. En Facebook-sida facebook.com/sxk px samt ett
instagramkonto @px_sxk. Hashtaggen #detstorablå används i alla sociala medier.
Under sommaren 2015 delades tidningen PX! ut i 20 000 exemplar till ungdomar mellan 1625 år. Utöver de 4000 tidningar som skickades ut till Kryssarklubbens ungdomar har
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tidningen delats ut till unga som besökt gästhamnar eller som är med i Sjöscouterna.
Tidningen har även delats ut till många som inte redan har en relation till båtliv eller tillgång
till båt bl. a. på musikfestivalen Way Out West i Göteborg, i anslutning till arrangemangen
kring Volvo Ocean Race, America’s Cup, Kalmar Båtmässa, Båtens dag i Nyköping, Gotland
Runt i Stockholm m fl.
På facebook och instagram har ungdomar själva bloggat med text, bilder och video om sina
äventyr och detta fortsätter under hösten, vintern och våren.
Ekonomisk redovisning
Ungdomsbilaga omfång 32 sidor ca 20 000 ex
Hamnar avsedda för en yngre publik
Utskick, porto
Personalkostnader
Summa

262 000
18 018
77 291
92 838
450 138

Daglägret Kryssis – satsning på att få med nya målgrupper på sjön
Stockholmskretsens dagläger med Optimister för yngre barn mellan 8 och 12 år, har under
somrarna 2015 genomförts med fyra veckoläger ute på Stora Hunduddens Varvsförenings
område på Djurgården. Målet är att kunna nå ut till barn som inte naturligt hittar till segling
och båtliv. Antal elever har under 2015 varit 45 st. Nästan alla barn på seglarlägret Kryssis
2015 var nybörjare i att segla jolle.
Målet med lägren är att eleverna efter genomförd utbildning har lärt sig de viktigaste
grunderna för segling, gott sjömanskap och båtvett och att därigenom deras intresse väckts
för framtida båtliv. Här känner SXK att de lyckats bra med de kunskaper och erfarenheter
som de skickat med barnen efter avslutat läger.
Pengarna har gått till inköp av nya båtar, marknadsföring och administration. Då de upptäckt
hur viktigt det är att barnen får möjlighet till att segla en och en i jollarna har de under
somrarna 2014 och 2015 satsat delar av bidragspengarna till att investera i flera jollar och
under sommaren 2015 har varje barn kunnat segla i en egen båt.
Ekonomisk redovisning
Annons i Expressens skärgårdsbilaga
Inköp av 4 st Optimist, samt tillbehör
Administrativt arbete
Seglingsinstruktörer
Mötesverksamhet och resekostnader i Kryssiskommitté
Lägerbroschyr
Tillbehör (första hjälpen väska)
Styrpulpet inkopplad
Krockkuddar och jolleramp
Summa

6 125
59 573
20 000
20 000
1 500
2 388
5 152
3 178
3 385
121 301
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Svenska Fjällklubben
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

60 000 kronor
60 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 8%
Medlemsantal och medlemsutveckling
Medlemmar

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

1 432

1 425

1 426

1 474

1 536

157

20

35

36

Varav under 26 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Fjällklubben ändamål är att främja sund fjällsport och verkar för en vidgad
kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden. I ansökan
om bidrag framgår att Fjällklubben ska satsa resurser för marknadsföring genom bl a ökad
synlighet för att få fler medlemmar. Det innebär att Fjällklubben bidrar med kunskap och
kursverksamhet, som ökar fjällsäkerheten och värnar om fjällens värde för friluftslivet.
Bidraget har även använts till att täcka kostnader för administration.

Svenska Frisksportförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

50 000 kronor
50 000 kronor

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 5 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
Medlemmar

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

6 569

6 999

6 615

6 967

4 172

Varav 0-18 år

2 917

3 535

2 710

3 730

2 671

(Förbundet delades i två under 2015).
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Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Bidraget har gått till den löpande verksamheten, kansli, tidningen, kurser etc. Eftersom det
bara är en liten del av deras intäkter är det svårt att specificera vilka utgifter som de täckt.

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

35 000 kronor
35 000 kronor

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: Ej angivit
Medlemsantal och medlemsutveckling
Medlemmar

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

31 000

28 000

28 500

27 500

27 000

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Vandring för unga och äldre
Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF) har varit (och har som målsättning att även
framledes vara) en aktiv part i Svenskt Friluftslivs samlade arbete för att fortsätta förbättra
den svenska folkhälsan. SGVFs arbete har varit inriktat mot främst aktiviteter som tar fram
och bearbetar barn och ungdomars deltagande i aktiviteter genom bland annat deras
rikstäckande arrangemang Sverigevandringen.
På grund av sjukdom har ingen ekonomisk redovisning inkommit än.

Svenska Skridskoförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

200 000 kronor
200 000 kronor

Projektet har försenats och kommer att redovisas 2016.
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Bilagor
Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS2010:2008
Sammanställningen sökta och beviljade bidrag 2015
Svenskt Friluftslivs årsredovisning 2015
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