
 

      

Protokoll för 2018 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om 

statsbidrag till friluftsorganisationer 

Per capsulam 2018-01-09 

 

Beslutande: Eva Bjernudd, ordförande 

                         Erik Backman 

                         Andreas Cederlund 

                         Hasse Berglund 

 Ulrika Askengren 

Adjungerad: Ulf Silvander 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§1. Regleringsbrevet från regeringen medförde ingen förändring på tilldelat anslag, varför 

detta möte kan genomföras per capsulam.  

 

§2. Ansökningar om statsbidrag för år 2018 till friluftsorganisationer har inkommit med 

sammanlagt belopp på 28.760.000 kr för organisationsbidrag och med 42.762.201 kr för 

verksamhetsbidrag, dvs totalt 71.522.201 kr. Regering och riksdag har beslutat om ett anslag 

på 47.785.000 kr att fördela till friluftsorganisationer.  

 

§3. Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés preliminära beslut att fördela 47.785.000 kr i 

bidrag till friluftsorganisationer för bidragsåret 2018 enligt bilaga 1, fastställdes. Bidragen 

lämnas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturvårdsverket, anslag 

13:4 Stöd till friluftsorganisationer, ap 10 stöd till friluftsorganisationer. Förordningen 

(SFS2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer bifogas (bilaga 2). 

§4. Jäv anmäldes av Ulrika Askengren för Scouterna och Erik Backman avseende 

Friluftsfrämjandet, då han ingår i deras valberedning. Jävig ledamot närvarar inte när bidrag 

till aktuell organisation diskuteras och beslutas.  

§5. Följande organisationer ansåg kommittén inte uppfyllde gällande förordning och kan 

därför inte beviljas medel; Vandringsbloggen, Riksförbundet Pilgrim i Sverige och Svenska 

Folksportförbundet. 

§6. Bidragsmottagande organisation erinras om skyldigheten att, enligt 13§ 

bidragsförordningen, senast 1 april året efter utgången av bidragsåret redogöra för hur 

bidraget har använts samt beträffande verksamhetsbidrag lämna en redogörelse för vilket 

resultat som uppnåtts. Vidare ska, enligt andra stycket, till redovisningen bifogas ett intyg 

från organisationens revisor, om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 

och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor.  



Enligt 20§ bidragsförordningen kan Svenskt Friluftslivs beslut inte överklagas. 

 

§7. Medel utbetalas i enlighet med bidragsförordningen i förskott med högst en fjärdedel per 

kvartal. Rekvisition av bidrag, med nödvändiga bank- eller plusgirouppgifter, skickas till 

Svenskt Friluftsliv. 

 

Protokollskrivare 

 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

 

Justeras 

 

 

 

Eva Bjernudd   Andreas Cederlund 

ordförande    protokolljusterare 

 



Fördelning av bidrag för 2018 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer                                                     Bilaga 1 

Organisationsbidrag per organisation Belopp kr 

Cykelfrämjandet      525 000 

oförändrat 

Friluftsfrämjandet       9 000 000 

ökning med 300 000 kronor 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet     200 000 

oförändrat 

 

Sportfiskarna                         4 800 000  

ökning med 400 000 kronor 

 

Svenska Båtunionen     470 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Fjällklubben      100 000 

ökning upp till grundbelopp 

Svenska Frisksportförbundet     100 000 

ökning upp till grundbelopp 

 

Svenska Islandshästförbundet 100 000 

ökning upp till grundbelopp 

 

Svenska Kennelklubben    700 000 

ökning med 100 000 kronor 

 

Svenska Kryssarklubben    440 000  

ökning med 10% 

Svenska Livräddningssällskapet  1 950 000  

oförändrat 

 

Svenska Turistföreningen  2 000 000 

ökning med 900 000 kronor 

Svenskt Friluftsliv     3 600 000 

reserverat av styrelsen 

 

Sveriges Ornitologiska Förening 200 000 

grundbelopp 

Summa organisationsbidrag 24 185 000 

 



Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 

 

Cykelfrämjandet,    

Tilldelas bidrag till projektet ”MTB samarbetssatsning” (400 000 kr) 

samt till projektet ”Frihet på cykel” (1 425 000 kr) 1 825 000 

 

Friluftsfrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Skogshjältarnas etablering” (1 600 000 kr), 

Meningsfull väntan – Hälsa och integration (950 000 kr) samt till 

projektet ”Skogsmulle 2020” (470 000 kr) 3 020 000 

 

Förbundet Skog och Ungdom,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Från planta till planka, en skogsdag 

i naturen med en skolklass” (185 000 kr) samt till projektet 

”Region Öst” (185 000 kr) 370 000 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet,           

Tilldelas bidrag till projektet ”Må bra med allemansrätten – en  

viktig del i skolundervisningen” (300 000 kr) 300 000 

 

Riksförbundet Sveriges 4H,          

Tilldelas bidrag till projektet ”Verksamhet för alla” (550 000 kr) 

samt till projektet ”Uppdrag: Skattjakt natur” (275 000 kr) 825 000 

 

Scouterna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Tillgänglig scoutverksamhet för fler” 2 100 000   

     

Sportfiskarna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”KlassDraget” (1 600 000 kr) samt till 

projektet ”Åtgärdspaket främjande och integration” (2 450 000 kr) 4 050 000 

 

Svenska Brukshundsklubben 

Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för  

människa och hund i samverkan” 300 000 

 

Svenska Båtunionen  

Tilldelas bidrag till projektet ”SBU Akademin”      70 000 

 

Svenska Fjällklubben 

Tilldelas bidrag till projektet ”Kursbok fjälledarskap” 165 000 

Svenska Islandshästförbundet 

Tilldelas bidrag till projektet ”Fritidsturledare”       54 000 

 

Svenska Jägareförbundet  

Tilldelas bidrag till projektet ”Vård i det vilda” 1 100 000 

 



Svenska Kanotförbundet      

Tilldelas bidrag till projektet ”Säker paddling” (16 000 kr), 

”Paddelpasset i skolan” (94 000 kr), ”Utveckla kanotguiden” (50 000 kr), 

”PowerPaddle” (165 000 kr) samt till projektet ”Långsiktigt hållbar  

utveckling av paddling i svenskt friluftsliv” (500 000 kr) 825 000 

 

Svenska Klätterförbundet 

Tilldelas bidrag till projektet ”Fler alpinister, gärna tjejer” (240 000 kr), 

”Upplev friluftsliv” (560 000 kr), ”Utbilda idrottslärare för klättring”  

(234 000 kr) samt till projektet ”Förare Kebnekaise” (200 000 kr) 1 234 000 

 

Svenska Kryssarklubben 

Tilldelas bidrag till projektet ”PX! Ungdomar - upplev skärgården” 

(266 000 kr), ”Kryssis” (196 000 kr) samt till projektet ”Utbildning 

i SXK Seglarskola” (377 000 kr) 839 000 

 

Svenska Livräddningssällskapet 

Tilldelas bidrag till projektet ”Juniorlivräddare/Youth Camp” 

(500 000 kr), ”Utomhusmetodik i simskolan” (655 000 kr) samt 

till projektet ”Issäkerhetsrådet” (600 000 kr) 1 755 000 

 

Svenska Naturskyddsföreningen  

Tilldelas bidrag till projektet ”Schysst sommar och vinter för 

nyanlända” (1 150 000 kr) samt till projektet ”Mer friluftsliv i skolan  

med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna” (855 000 kr) 2 005 000 

                                                                         

Svenska Orienteringsförbundet  

Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering steg3” 

(485 000 kr) samt till projektet ”Flera och mera i naturen” (250 000 kr) 735 000 

    

Svenska Turistföreningen 

Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med  

Downs Syndrom” (138 000 kr) samt till projektet ”Unga Guidar 

unga” (1 500 000 kr)  1 638 000

  

Sveriges Ornitologiska föreningen             

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturpedagogisk utveckling”  390 000 

 

 

                 

Summa verksamhetsbidrag 23 600 000 


