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Bilaga 6 

Ansökan om medlemskap i Svenskt Friluftsliv från Sveriges 
Ornitologiska Förening (BirdLife Sverige) 

Förslag till beslut: Årsstämman i Svenskt Friluftsliv beslutar att bevilja ansökan från Sveriges Ornitologiska 

Förening om medlemskap i Svenskt Friluftsliv. 
 
Bakgrund 
Sveriges Ornitologiska Förening har sökt medlemskap i Svenskt Friluftsliv. 

Om medlemskap i Svenskt Friluftsliv beslutar årsstämman som hålls under april månad. Svenskt Friluftslivs 
styrelse bereder frågan för årsstämman. 

 I Svenskt Friluftslivs stadgar står att: 

§ 3 Ändamål 
Svenskt Friluftsliv har till ändamål: 

• att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse. 

• att arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och vår gemensamma arena. 

• att bevaka och företräda friluftslivets olika intressen gentemot regering, myndigheter och andra 
organisationer. 

• att verka för friluftslivets status höjs i samhället. 

• att verka för att allemansrätten inte försvagas. 

§ 4 Verksamhet 

Svenskt Friluftsliv är en nationell paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige.                
Svenskt Friluftslivs syfte är att driva friluftspolitik i enlighet med ändamålet genom att; 

• Utveckla samarbete och samverkan mellan medlemsorganisationer 

• Göra uppvaktningar och ta andra kontakter med regering, myndigheter och övriga organisationer. 

• Samarbeta med övriga paraplyorganisationer för friluftsliv inom Norden. 

• Fördela det statliga anslaget för friluftslivet i enlighet med lag och förordning. 

För medlemskap i Svenskt Friluftsliv krävs enligt stadgarna, 6§ att:  
Medlemskap beviljas efter ansökan av årsstämman. Medlem som kan antas är rikstäckande 
främjandeorganisation eller annan organisation med friluftsliv som huvudsaklig verksamhet. 
Härvid jämställes även organisation som företräder sådana organisationer. Medlemsorganisationerna ska verka i 
positiv anda för Svenskt Friluftslivs gemensamt beslutade syften och ändamål. 

För att medlemskap ska beviljas förutsätts att organisationen är uppbyggd på demokratisk grund samt att 
organisationens ekonomi och bokföring enligt Svenskt Friluftslivs årsstämmas bedömning är tillfredsställande. 
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Principer för medlemskap i Svenskt Friluftsliv 

(Beslutade av Svenskt Friluftslivs årsstämma i april 2013) 

Svenskt Friluftslivs övergripande uppgift är att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet i landet. Med 

detta för ögonen företräder Svenskt Friluftsliv medlemsorganisationerna.  

Det är grundläggande att medlemsorganisationerna i Svenskt Friluftsliv är tydligt ”frilufsiga” till sin karaktär och 

delar de mål Svenskt Friluftsliv har och att man både i ord och handling (bl. a. i stadgar och verksamhet) främjar 

eller gör det möjligt för människor att med positiva upplevelser vistas i naturen (mark och vatten).  

Svenskt Friluftslivs årsstämma kommer vid en ansökan om medlemskap att göra en helhetsbedömning av en 

ansökande medlemsorganisations ”frilufsighet” och då med stöd i gällande stadgar särskilt fästa vikt vid om 

ansökande organisation:  

o Är en rikstäckande främjandeorganisation eller annan organisation med friluftsliv som huvudsaklig 

verksamhet. 

o Som medlem kommer att verka i positiv anda för Svenskt Friluftslivs syften och ändamål. 

o Är uppbyggd på demokratisk grund och i detta sammanhang är öppen för medlemskap. 

o Har en tillfredsställande ekonomi och bokföring. 

o Främjar eller bedriver en i vid mening fysisk aktivitet. 

o Främjar eller bedriver aktiviteter som huvudsakligen sker utomhus. 

o Är beroende av allemansrätten och även ser allemansrätten som något positivt, ett fundament för det svenska 

friluftslivet. 

o Främjar eller bedriver verksamhet som i huvudsak sker för nöje, rekreation eller naturupplevelser och utan 

krav på tävling. 

o Arbetar för eller åtminstone inte motverkar en hållbar utveckling av friluftslivet och den gemensamma arenan, 

naturen. 
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Sveriges Ornitologiska Förening 
 
Sveriges Ornitologiska Förening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. 

 
 
§ 2 Ändamål och verksamhet  
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige är riksföreningen för fågelforskning, fågelskydd och 
fågelskådning. Föreningens uppgift är att främja utforskandet och skyddet av landets fågelfauna och natur samt 
att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet, naturen och ett aktivt friluftsliv. Föreningen 
verkar såväl inom Sverige som internationellt.  
Nämnda uppgifter ska föreningen förverkliga genom att stimulera till och genomföra ornitologiska 
undersökningar, uppmärksamma och lösa fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda 
personer i ornitologiska frågor samt utge ornitologiska publikationer. Föreningen kan bedriva affärsmässig 
verksamhet som är förenlig med den ideella verksamheten.  
Föreningen ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och 
åldersperspektiv. 
 

Medlemsantalet i Sveriges Ornitologiska Förening: 16 400 

Regionalföreningar: 25 st 

Bildad: 1945 

Sammantaget ligger Sveriges Ornitologiska Förenings verksamhet inom det fält som Svenskt Friluftsliv verkar 

inom, manifesterat genom sitt Friluftspolitiska program. Sålunda är Sveriges Ornitologiska Förening beroende av 

att allemansrätten vårdas och värnas. Sveriges Ornitologiska Förening är en kraft som värnar om det som Svenskt 

Friluftsliv står för. 

 

Länk till föreningens hemsida: http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/om-oss/dokument/ 

 

http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/om-oss/dokument/

