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Förord 

Naturen behandlar alla lika och är en fantastisk tillgång för Sverige och skapar stort värde för 

såväl individ som samhälle. Naturen finns överallt, minskar stress, har plats för alla, är öppen 

dygnet runt och är helt gratis att använda. 

Många förstår naturens värde och vet hur de ska använda naturen för att berikas. Vissa 

förstår vad naturen kan erbjuda men saknar kunskap och verktyg för att få en positiv 

upplevelse av naturen. Andra vet inte vad naturen kan skapa för värde. En del är rädda eller 

otrygga för att ta sig ut i naturen. Några behöver inspireras för att ta del av naturen. Genom 

bidragsgivningen nås stora grupper av människor som ges möjlighet att få ett upplevelserikt 

friluftsliv. 

Genom organisationernas redovisningar ser vi att det ökade anslaget gjort skillnad och 

möjliggjort för fler att få komma ut och ta del av naturen. Först ökade antalet aktiviteter och 

därefter kan vi se att antalet medlemmar också ökar. Sportfiskarna nådde målet med sitt 

projekt Klassdraget redan i september, att ta ut 13 500 barn och 540 skolklasser på fiske. 

Scouterna ökar med en patrull i veckan och Friluftsfrämjandet har tagit Mulle in i 

skolvärlden genom sitt projekt Skogshjältarna som nu finns i fem av deras sex regioner. 

Svenska Turistföreningen ökar medlemsantalet för första gången sedan 90-talet!  

För att bli mer och fler samt att lyckas med nya grupper i nya områden eller med befintliga 

grupper på nya sätt krävs uthållighet, både i form av ledare, tid och ekonomiska medel. Så 

här långt har vi kommit med den ökning av anslaget på 20 MSEK som regeringen beslöt från 

och med 2016. Tänk vad en ytterligare höjning skulle kunna åstadkomma. 

Vi gläds åt att miljöministern besökt flera av våra projekt under året och hoppas att den 

kreativitet samt upptäckariver som barn och unga visat upp kommer med i framtida 

satsningar såväl ekonomiska som när det gäller förutsättningar att bedriva verksamhet i 

stadsnära områden. De små gröna plättarna behöver bevaras så livet mellan husen kan 

fortleva. Det är ju skillnad på platser för barn och barns platser! 

 

 

 

Bromma 16 maj 2018 

 

 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv 
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Inledning 

Hösten 2015 aviserade regeringen i sin budgetproposition en höjning av statsanslaget till 

friluftslivet med 20 MSEK med början 2016. I denna återredovisning framkommer det hur 

organisationerna förvaltat det ökade anslaget under det andra året. Det är glädjande att se att 

effekterna visat sig så snabbt, först som fler aktiviteter men nu även i form av ökat 

medlemsantal för flera av de organisationer som beviljats medel för fleråriga större projekt 

riktade till nya grupper och områden. Några av organisationerna har även hittat 

samarbetspartners från såväl näringslivet som kommuner och andra finansiärer. Fler 

organisationer ligger nu i startgroparna och är mogna för att kunna genomföra större projekt 

över längre tid. Ett höjt anslag skulle därför snabbt kunna ge resultat i mer friluftsliv för fler. 

När det gäller själva fördelningen av anslaget för år 2017 hade Svenskt Friluftslivs 

Fördelningskommitté i början av november 2016 ett fördelningsmöte där man tog ställning 

till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära 

fördelningen av anslaget för 2017, som meddelades via mejl i mitten av november månad till 

samtliga föreningar som ansökt om medel. Det formella beslutet togs i januari 2017 och 

sändes med mejl och brev till samtliga berörda föreningar. Samtliga ansökningar och 

protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs 

hemsida.  

 

Totalt inkom 86 ansökningar från 25 olika organisationer om totalt 69 MSEK, varav 27 

MSEK i organisationsbidrag (14 ansökningar) och 42 MSEK i verksamhetsbidrag (72 

ansökningar). Översökningsgraden var ca 50 procent. Antalet organisationer som ansökte om 

bidrag var oförändrat mot året innan. Antalet organisationer som ansökte om 

organisationsbidrag minskade med en mot året innan, medan antalet ansökningar för 

verksamhetsbidrag ökade med en, från 71 till 72 stycken. 

Förordningen SFS 2010:008 (bilaga 1) reglerar fördelningen av statsbidrag till 

friluftsorganisationer. Totalt fick 22 organisationer dela på anslaget 47 785 tkr, av vilka 46 % 

fördelades som organisationsbidrag och 54 % i form av verksamhetsbidrag (projekt).  

 

46%
54%

FÖRDELNING AV  ANSLAG MELLAN 
ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETS 

BIDRAG 2017
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Av de 22 organisationer som beviljats medel fick 1 organisationsbidrag och 9 fick 

verksamhetsbidrag samt 12 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag. 

Sökta och beviljade bidrag för år 2017 återfinns i bifogad förteckning (bilaga 2). I 

årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt 

som beviljats medel (bilaga 3). 

Varje år ger styrelsen för Svenskt Friluftslivs instruktioner till Fördelningskommittén. Inför 

fördelningen av anslaget för budgetåret 2017 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) samt den delegationsordning och de instruktioner fördelningskommittén fått 

av Svenskt Friluftslivs styrelse. Fördelningskommittén fick även i uppdrag att prioritera de 

ansökningar/organisationer som hade till huvudändamål att bedriva eller främja ett 

långsiktigt hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning. Kommittén skulle, när det 

gäller organisationsbidrag, eftersträva en förutsägbarhet i förhållande till tidigare 

bidragsgivning. 

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 som strävade mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen 

samt satsningar på barn och ungdomar i friluftslivet prioriteras. Detta tydliggörs i 

regeringens budgetproposition för 2017 där följande områden prioriteras: stärka 

friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och 

utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk 

aktivitet, mångfald och integration.  

Styrelsen såg positivt på att verksamhetsbidragen är längre än 3 år. 

Under året har det interna arbetet inom Svenskt Friluftsliv för översyn av kriterierna för 

fördelning av organisationsbidrag genomförts, arbetet startade redan under 2016. De nya 

kriterierna kommer att användas vid bidragsgivningen för år 2018.  

En modernisering (uppdatering) av formulären för ansökan har genomförts i enlighet med 

tidigare formulär för redovisning. Dock med vissa förtydliganden när det gäller bekräftelse 

att ansökan inkommit. Det är också möjligt att dela en ansökan via länk i mejl och att två i 

förening skriver under. Detta har underlättat hanteringen för såväl de som ansöker som för 

Svenskt Friluftslivs kansli. 

 

Organisationsbidrag 

Av de inkomna 14 ansökningarna för organisationsbidrag avslogs en organisations ansökan. 

Då fördelningskommittén ansåg att de inte uppfyllde gällande förordningen (SFS 

2010:2008).  

Totalt beviljades 22 105 000 kronor i organisationsbidrag. 
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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 %.  

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 2017 samt satsningar som 

strävade mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen. 

72 ansökningar inkom, varav en organisation inte var behörig utifrån förordningen, bidrag 

kunde därför inte beviljas. Ytterligare 33 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom 

befintligt anslag, resterande 38 ansökningar tilldelades 25 680 000 kronor. 

När det gäller projekt som tidigare beviljats stöd och är inne på sitt andra eller tredje år och 

där ansökande organisationer höjt beloppet i ansökan jämfört med ursprungsbeloppet, 

enades kommittén om att pröva den höjda delen mot 2017 års inkomna ansökningar. 

Ökningen av statsbidraget har använts inom områden som stöd till skolans verksamhet med 

friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga. Vidare 

har ökningen även resulterat i aktiviteter som främjar naturkontakt, fysisk aktivitet och 

integration. 

 

 

Barn och ungdomar 47%, Nyanlända 34%, 

De tio friluftspolitiska målen 19% 

47%

34%

19%

HIT GICK VERKSAMHETSBIDRAGEN



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2018 
 
 Sida 5 
 

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.  

 

Svenskt Friluftsliv 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag   3 600 000 kronor

   Verksamhetsbidrag     1 000 000 kronor                

   Totalt    4 600 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 94 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och 

talesperson för friluftslivet. Vi har 25 medlemsorganisationer som har ungefär 1,7 miljoner 

medlemskap. 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisations- och verksamhetsbidrag 

Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga 

medlen samt för den löpande verksamheten under året i form av ett organisationsbidrag och 

till en informationssatsning för att skapa mer friluftsliv i Sverige. I övrigt hänvisas till 

årsredovisningen som bifogas (bilaga 3). 
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Cykelfrämjandet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag      525 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag    1 826 000 kronor 

   Totalt   2 351 000 kronor 

Får även statsbidrag från Trafikverket 75 000 kr. 

 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 48 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 4 879 4 990 5 247 5 164 5 228 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Under 2017 har Cykelfrämjandet oförtrutet engagerat sig för att bidra med att erbjuda 

lösningar för samhällets olika utmaningar. Genom att främja cykling främjas rörelse, 

mångfald, hållbarhet, livskvalitet, demokrati och bidrar på så sätt varje dag till att folk mår 

bättre, är gladare och att förutsättningarna att välja cykelns ständigt förbättras. 

De vill att fler ska uppleva cykling som ett säkert, smidigt och ett attraktivt sätt att färdas på 

och att använda för transport, oavsett om du använder cykeln för transport, turism, motion 

eller rekreation i naturen. Cykelfrämjandet försvarar din rätt i trafikmiljön och genom 

allemansrätten din rätt till friluftsliv. De är inte nöjda förrän fler väljer att cykla, allt oftare. 

Deras styrelsen har under detta år haft två huvudfokus, dels att främja cykling genom att 

bedriva aktiv cykelpolitik och dels att utveckla verksamheten för och kommunikationen med 

medlemmar genom tidning, hemsida, Facebook, Twitter, olika seminarier, konferenser, 

arbetsgrupper, CTV (Cykel Turist Veckan) och andra arrangemang. 

Organisationsbidraget har bidragit till att kunna upprätthålla föreningens verksamhet. Det 

har finansierat personal på kansliet, kost och logi i samband med kongress, OH-kostnader i 

form av telefoni, datakommunikation, post, revision, redovisningskostnader, kostnader för 

kanslitjänster, medlemsservice och personal. 

 

Verksamhetsbidrag 

Frihet på cykel 
Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel har under 2017, det andra året av sökta tre, fortsatt 

att arbeta efter planen att erbjuda nybörjarkurser, fortsättningskurser i form av cykelturer, 

instruktörsutbildningar och mekarkurser. De har varit stor efterfrågan runt om i landet men 

störst verksamhet runt om i Stockholm och i Malmö. Inom projektet har arbetet med att 

utveckla kursmaterialet fortsatt i samråd med en referensgrupp. 
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Förutom Cykelfrämjandets kretsar har de fortsatt att fokusera på samarbeten med 

kommuner, regioner och boenden. Tyvärr har förbundet till viss del drabbats av 

Migrationsverkets beslut att genomföra snabba omflyttningar bland flyktingboende, en yttre 

påverkan som de inte kunnat styra över. 

 

Under projektets första år, 2016, identifierades tre olika områden. Dessa har 

Cykelfrämjandet fortsatt att arbeta med löpande under 2017. Det första området handlar om 

det praktiska i att starta upp kurser. Det är oftast olika praktiska lösningar att finna på de 

olika platserna men ett grundkoncept är bra att ha. Det andra området rör innehållet och 

utformningen av kurserna. De två mobilappar som togs fram under 2016 för att kunna träna 

på vad cykelns olika delar heter och Trafikkunskap går nu att använda även på Android mobil 

och på “paddor”. För att nå målet med att fler ska kunna cykla mer är det viktigt att fortsätta 

förmedla grundläggande kunskaper i att på egen hand kunna pumpa en cykel och att göra 

enklare cykelreparationer. Det tredje området handlar om vidareutveckling av arbetet. 

Förbundet har gett vägledning, erbjudit instruktörsutbildning och studiematerial.  

 

Under året har de uppsatta målen mer än väl nåtts när det gäller genomförda cykelkurser, 

cykelturer och instruktörskurser. 

 

Samarbete med projektet Kompis Sverige inlett ett samarbete med VIVA-projektet - ett EU-

stött projekt som leds av kommuner där flyktingar ska få upptäcka det svenska föreningslivet. 

 

Frihet på cykel producerade 2016 en bok som heter Cykellekar som ska vara ett stöd för 

föräldrar, skol- och förskolepersonal som vill förmedla kunskaper i cykling. Målgruppen är 

barn mellan 2-8 år. 

 

Alla deltagare betalar en låg kursavgift och för det får de gå nybörjarkursen om 6 träffar, de 

lånar cykel, hjälm och väst. De blir medlemmar i Cykelfrämjandet under ett år och i det ingår 

att man är cykelolycksfallsförsäkrad i 1 år, de får medlemstidningen med 4 nummer per år 

och de blir erbjudna lokala aktiviteter hos respektive krets. Det är viktigt för integreringen 

och organisationen har uppmuntrat kretsarna att ta tillvara sina nya medlemmar och också 

erbjuda aktiviteter som attraherar denna målgrupp. Bland annat har en specialanpassad 

cykeltur för nybörjare arrangerats av den lokala kretsen i Malmö under våren 2017. Mycket 

arbete finns kvar att göra här och ska fortsätta under nästkommande år. 

 

Cykelfrämjandet och projektet Frihet på cykel har mottagit ett Jämställdhetsstipendium av 

Sundbybergs stad. Projektet har även blivit utsedda till Årets Cykelhjältar av företaget 

Hövding som tillverkar en så kallad airbag för cyklister (cykelhjälm). 

 

Att kunna cykla är en bra förutsättning för att få vissa jobb, exempelvis inom kommunen, 

hemtjänsten, posten och cykelbud. 

Ungdomar från Linnéuniversitetet har gjort ett projektarbete med en film där de följt en av 

kurserna i Malmö. De har gjort en kort trailer på fyra minuter och en längre film. Den har 

haft fokus på deltagarna. Länk till kortfilmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=6koJdaykDaU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6koJdaykDaU
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I kursmaterialet som tagits fram finns en Checklista som deltagarna kan fylla i vid varje 

kurstillfälle, vilken samlats in och resultatet har digitaliserats. På samma sätt har de gjort 

med en digital utvärderingsenkät som skickats till deras kursdeltagare, instruktörer och olika 

samarbetspartners. 

 

Charlotte Hagström, docent och universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid 

Lunds universitet, har tagit kontakt med Cykelfrämjandet och projektet för att genomföra ett 

forskningsprojekt med fokus på personer som lär sig att cykla i vuxen ålder. Hon vill studera 

hur cykeln har påverkat de vuxnas liv. Arbete kommer att genomföras under 2018. Hon har 

studerat cykling tidigare men nu ville hon ha fokus på hur det är att lära sig cykla som vuxen. 

Vilket förhållande får man till cyklar och cykling om det inte varit en del av ens liv förrän i 

vuxen ålder? Vad betyder det att inte kunna cykla när ”alla” andra kan, och vad händer när 

man sedan lär sig? 

 

Internationellt utbyte; Bikeability i England har varit på besök, deltagare från andra 

cykelorganisationer i bl a Norge och vidare har förbundet ingått i ett europeiskt nätverk som 

genererades under VELO city i Holland 2017. 

 
 
Ekonomisk redovisning 

Personalkostnader  786 381 
Konsultkostnader  405 000 
Inköp av material  52 602 
Lokalhyror  52 331 

Resor, kost 0ch logi   44 321 

Trycksaker   54 440 

Telefoni, porto och frakt   22 876 

Revision   15 835 
Kurser/utbildning mm  11 311 
Övriga kostnader  3 707 

Summa 1 448 804  
 
 
 
Mountain Bike samarbetssatsning MTB) 

Cykelfrämjandets projekt MTB Samarbetssatsning har under 2017, det andra året av sökta 

tre, fortsatt att arbeta efter planen att hjälpa cyklister, myndigheter, markägare och andra 

intressenter att samarbeta kring mountainbike/stigcykling. Genom att arrangera workshops, 

konferenser och mindre möten har projektet lyckats nå ut till en relevant publik med intresse 

för friluftsfrågor och MTB för att presentera och informera om hållbara lösningar.  

Under projektets första år, 2016, bildades ett kontaktnätverk och det genomfördes en första 

workshop tillsammans med IMBA Europe, den europeiska sektionen av den International 

Mountain Bicyclists Association. Under 2017 har detta kontaktnätverk utökats. 

Cykelfrämjandet har ordnat en konferens i egen regi på Isaberg Mountain Resort under våren 

och ytterligare en konferens med IMBA Europe under hösten. Deltagarna kom från hela 

landet, och flera blev inspirerad att driva egna projekt i sina hemtrakter. 
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Projektledaren har fått utökad kunskap om förutsättningen för hållbar stigcykling i Sverige 

under året, och fått en bättre förståelse för de satsningar som måste göras för att framtida 

samarbete kring de aktörer som berörs av stigcykling ska vara lyckade. 

När det gäller effekterna av projektet så har aktörer som berörs av cykling kunnat mötas och 

dela erfarenheter. Kunskapen om förutsättningen för hållbara leder har spridits. Stigcykling 

har representerats i olika sammanhang som ett organiserat sätt att utöva friluftsliv.  Delar av 

hållbara leder har initierats och byggts.  Möjligheten för fler att kunna cykla mountainbike 

har främjats.  MTB som turistaktivitet för att främja lokal besöksnäringen har stärkts. 

Projektet har attraherat fler medlemmar till Cykelfrämjandet med olika perspektiv och 

erfarenheter. Utbytet inom projektet har ökat förståelsen mellan de intressenter och aktörer 

som berörs av stigcykling. Cykelfrämjandet har fått ökad förståelse för de förutsättningar 

som krävs framöver inom MTB samt breddat sin verksamhet och fått ökad trovärdighet 

bland fler grupper av cyklister. 

När det gäller internationellt utbyte har projektledaren besökt IMBA Europe's årskongress i 

Portugal under 2017 för att representera Sverige och utöka kontakten med liknande projekt 

på kontinenten. Projektledaren har också besökt projekt och konferenser i Norge och 

Danmark av liknande karaktär, samt bjudit in internationella gäster till de konferens och 

workshops som ägt rum i Sverige. 

 

Ekonomisk redovisning 

Personalkostnader  154 258 

Konsultkostnader   5 311 

Inköp av material  16 585 
Lokalhyror  4 700 
Förbrukningsinventarier  56 293 

Resor, kost 0ch logi   37 107 

Trycksaker   16 256 

Telefoni, porto och frakt   2 340 

Kurser, konferenser och evenemang  102 566 
Övriga kostnader  5 443 
Summa  400 859 
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Friluftsfrämjandet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag   8 700 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag    2 615 000 kronor 

   Totalt   11 315 000 kronor 

Får bidrag från Naturvårdsverket med 325 000 kronor. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 29,13 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 81 722 80 311 84 143 89 021 95 000 

 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Friluftsfrämjandets verksamhet och allt de gör ska verka för vistelse i naturen och utövande 

av friluftsliv med allemansrätten som grund. Att ge alla människor möjlighet att genom 

friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 

naturen och miljön. Genom folkhälsa, livsglädje, och en tillgänglig friluftsmiljö vill de bidra 

till ett bättre Sverige. 

 

Friluftsfrämjandets hjärtefrågor är barns hälsa i skolan och på fritiden, mångfald, ledarskap, 

och att stärka vår arena naturen på ett hållbart sätt så att människor i Sverige ska ha 

möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv i dag och i framtiden. Samhällsfrågor som i dag är 

viktigare än någonsin. 

 

De verksamheter som stöds av Svenskt Friluftsliv genom organisationsbidraget fokuserar på 

Friluftsliv för Alla och bidrar starkt till samhällsnytta och förebygger ohälsa och utanförskap i 

enlighet utvecklingsmål, Barnkonventionen och Svenska regeringens mål för friluftspolitik. 

De bidrar extra starkt i Friluftsmål 1 - Tillgänglig natur för alla, 2 - Engagemang och 

samverkan, 3 – Allemansrätt, 8 - Ett rikt friluftsliv i skolan, 9 - Friluftsliv för god hälsa och 

inom mål 10 - Kunskap. 

 

Friluftsfrämjandets inriktningsmål 2017, inom ramen för organisationsbidraget från Svenskt 

Friluftsliv är fortsatt grundläggande stöd till samtliga verksamhetsområden. Fortsätta knyta 

ihop organisationen lokalt, regionalt och nationellt. Utveckla sina metoder att inspirera, leda 

och stötta den ideella kraften. Tydliga mål, värdegrund och vision som genomsyrar hela 

organisationen med särskild fokus på Mångfald och Folkhälsa. Tydliggöra deras 

samhällsnytta och bidrag för ett bättre Sverige. Fortsätta utvecklingen av digitalisering och 

Friluftsfrämjandet.se. Stärka sina ledare och utbildningsverksamhet genom 

Friluftsakademin. Stärka och vidareutveckla sin verksamhet i förskola/skola, deras 

medlemsrekrytering och lojalitet samt stärka finansieringen av hela friluftsfrämjandets 

verksamhet nationellt, regionalt och lokalt. 
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Under 2017 har Friluftsfrämjandet utvecklats och stärkts på samtliga inriktningsmål, mycket 

tack vare det stöd som fåtts från Svenskt Friluftsliv. Ett bevis på detta är deras fortsatt starka 

medlemsutveckling som under året varit 6,5% och de har nu 95 000 medlemmar och kan 

glädjande se att alla ålderskategorier har ökat vilket var ett av deras mål. 

 

Under året har de fokuserat på följande fokusområden - Barn och ungas hälsa - Friluftsliv för 

alla - Erkända ledare - Det tillgängliga friluftslivet. 

 

Friluftsfrämjandet har utbildat 550 ledare (2016 var siffran 503) inom barn och 

ungdomsverksamheten. Vidare har de öka verksamhet och tillgänglighet riktat mot 

ungdomar samt stärkt sin position i skolan genom att öka antalet skolor och har nu 500 

aktiva skolor och förskolor. Antalet barnmedlemmar har ökat med drygt 17% och 

ungdomsmedlemmar med drygt 6% under året. Vidare har Främjandet ökat i samtliga 

ålderskategorier under året. 

 

De har påbörjat en process för att se över hur verksamheten inom barn och unga kan möta 

ett ökat behov av digitalisering. Tack vare gratisannonsering i Google adwords har de fått 

19600 besökare till sin barnkampanj, https://www.friluftsframjandet.se/g/barnaventyr/. 

Dessutom har Friluftsfrämjandet skapat mängder av innehåll med tips för barn och föräldrar 

om uteaktiviteter, lekar, utflyktsmål m.m. De har jobbat hårt med 

användarvänligheten och stabiliteten i äventyrshanteraren, vilket gör det lättare att skapa 

och administrera (barn-) aktiviteter. En plattform för unga inom friluftsfrämjandet har också 

skapats på friluftsframjandet.se, där de unga kan kommunicera på sina egna villkor. 

 

Säkerställd uppstart av nya projekt där mångfald är i fokus. Genom projekt som Meningsfull 

väntan, Naturparkour och Skogshjältarna för att nå nya målgrupper med mångfald i fokus. 

Hösten 2017 gjorde Friluftsfrämjandet en fotografering inom vandring för att utöka sin 

bildbank. Bland de modeller som ideellt ställde upp fanns en variation kring etnisk bakgrund.  

 

Vidare önskar de öka antalet deltagare och ledare som idag inte har en naturlig koppling till 

friluftsliv genom riktade utbildningsinsatser i integrationsområden. En positiv utveckling 

genom deras projekt kan ses som i förlängningen kommer att etableras i deras verksamhet. 

Vidare vill de skapa en självförsörjande process genom att utbilda mångkulturella ungdomar 

som får växa som människor, blir ledare och förebilder för många andra i samma situation. 

 

Kännedomen har ökat om Friluftsfrämjandets mångfaldsfrågor inom organisationen och mot 

allmänheten och aktörer på seminarier i Sverige, Norden och inom EU. 

 

Det lokala initiativet kring Pride har stöttats, den s.k. Pridepaddlingen med kommunikation 

på sociala medier. 

 

Totalt har 1711 personer gått en ledarutbildning hos Friluftsfrämjandet under 2017, vilket är 

136 fler än föregående år. Antal ledarindivider var 5700 i dec 2017, antal ledarkopplingar vid 

samma tillfälle 9473 st. Kursledarna är en förutsättning för utbildningarna och under året 

utbildades 25 nya kursledare. 

 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2018 
 
 Sida 12 
 

Genom att utveckla Friluftsakademin vill de säkerställa hög kultur, motivation, stolthet och 

lojalitet hos Friluftsfrämjandets ledare. Under 2017 startades ett stort utvecklingsarbete av 

densamma. Arbetet involverar hela organisationen och fortsätter under 2018 för att 

tillsammans med utbildningsteam och regioner utveckla mot en enhetlig struktur av alla 

utbildningsplaner och handledningar. Vidare genomföra två ledarveckor, 

ledarskapsgenomlysning, säkerhet och värderingsworkshops. Genomföra Riks och 

Ungdomsstämmor där ideell kraft, lust och engagemang säkerställs. 

 

Genom inrättandet av ett nationellt Friluftsmiljöråd har organisationen knutit till sig ett antal 

personer vars kompetens skapat möjlighet att både bredda men också fokusera inom 

området friluftsmiljö. 

 

Friluftsfrämjandet har stärkt sin position inom friluftsmiljöfrågor genom aktivt deltagande i 

myndigheters utvecklingsarbete, deltagande i seminarier och genom opinionsbildning i 

samverkan med andra aktörer. Under året har organisationen deltagit i ett flertal workshops 

och seminarier arrangerade av myndigheter, statliga verk och andra organisationer. 

Huvudsyftet med deltagandet har varit att bidra till att utveckla synen på friluftslivets 

betydelse men också att skapa ett hållbart nätverkande. De har även varit remissinstans till 

Naturvårdsverket, Boverket, Strandskyddsdelegationen m.fl. 

 

Under året firades att organisationen fyllt 125 år. Alla lokalavdelningar, I Ur och 

Skurförskolor, Skogsmulle förskolor och Skogshjälteskolor fick ett födelsedagspaket med 

aktivitetsmaterial för barn. Lokalt har Friluftsfrämjandet också firat med en mängd olika 

aktiviteter och fått mycket uppmärksamhet i media. Friluftsfrämjandet arrangerade ett 

seminarium med fokus på barns hälsa med hundratalet gäster så som bland annat 

Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Miljöminister Karolina Skog samt forskare och ledare 

från flera av deras samarbetspartners närvarande. 

 

Verksamhetsbidrag 

Skogshjältarnas etablering 

Genom lustfyllt lärande i naturen vill Friluftsfrämjandet stärka barns hälsa och öka deras 

inflytande och delaktighet i samhället. Etablera en framgångsrik metod och 

undervisningsmodell, Skogshjältarna, som har stor potential att bli en demokrati- och 

arbetsmodell för utomhuslärande och barnes rättigheter i Sverige i dag. Genom att lära med 

hela kroppen och få tillgång till uterummet skapas förutsättningar till god hälsa och trygghet 

till naturen. Alla barn har rätt till ett större livsrum. 

 

Projektet jobbar långsiktigt med utbildningsmetoder och med hälsosammare livsstil för de 

lärare och elever som det berör. Under året har projektet breddats och finns i 10 skolor i fem 

av Friluftsfrämjandets sex regioner. Skogshjältarna fortsätter att visa goda resultat, skolor 

och pedagoger ser nyttan och möjligheten med utepedagogiskt lärande och metoden har 

skapat intresse både medialt och politiskt. 

 

Målgruppen är de yngsta barnen i skolan (åk F och 1) som får följa med på äventyr runt 

hörnet. Alla pedagoger som jobbar med barnen får gå en upplevelsebaserad 
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utomhuspedagogisk utbildning och barnens familjer bjuds in till familjeaktiviteter där 

barnen får visa och berätta om sina nyvunna kunskaper.  

 

Några mätbara mål för projektet; Totalt har 26 500 personer berörs av projektet, 1 500 barn 

från socioekonomiskt svaga områden kommer direkt att omfattas av skogshjältarna i sin 

skolklass, 10 000 vuxna och barn via skogshjältarnas familjeaktiviteter samt 15 000 

ytterligare barn berörs genom uppdateringar i Friluftsfrämjandets befintliga skolverksamhet. 

 

På samhällsnivå bidrar projektet till en friskare generation, hållbar utveckling och lägre 

samhällskostnader kring ohälsa och utanförskap. 

 

Under år 2 har de flesta av årets mål nåtts. Ett pilotprojekt för att pröva ett annat upplägg 

med kortare utbildning av pedagogerna har genomförts under 2017. I pilotversionen utbildas 

pedagogerna under två heldagar, däremellan är de ute i skogen och praktiserar med barnen. 

Skolan anordnar familjeaktiviteter på egen hand. I materialväg får skolan endast läromedel 

och material till familjedagar, vilket i sin helhet är mer resurseffektivt och möjliggör att 

Skogshjältarna kan etableras på mindre orter där Friluftsfrämjandet inte har barnledare. 

Långsiktigt är detta förmodligen ett mer hållbart upplägg för Skogshjältarna när det i 

framtiden ska bedrivas inom Friluftsfrämjandets ordinarie verksamhet. Pilotprojektet 

kommer att utvärderas under 2018. 

  

Skogshjältarnas modell är tidsenligt och attraktivt för skolan och för att fortsätta så behöver 

projektet ta höjd för digitalisering, genom att finnas åtkomligt digitalt för målgruppen ökar 

tillgängligheten. En digital plattform för pedagoger F-3 har påbörjats och kommer att 

lanseras under 2018. Plattformen gör det även möjligt att fler verksamheter inom 

Friluftsfrämjandet kan ta del av framgångsfaktorerna inom Skogshjältarnas modell. 

 

Ytterligare positiva effekter från projektet är att föräldrar lär sig från barnen vilket bekräftar 

och stärker barnets självkänsla och har en positiv effekt på familjens sammanhållning. 

Genom familjeaktiviteterna får familjerna också en ingång till det svenska språket. På sikt får 

familjerna bättre förutsättningar att vistas i naturen vilket ger positiva hälsoeffekter, både 

fysiskt och psykiskt. 

 

Genom familjedagar har totalt ca 3000 personer berörts av projektet. 

 

Vidare har ett 60-tal pedagoger deltagit i utbildning. 

 

Ett av målen var att bedriva fortbildning av barns rättigheter inom förskolor, vilket varit en 

utmaning då Rädda barnen inte längre har barnkonventionen som prioriterad uppgift. 

Friluftsfrämjandet anser att frågan är av vikt då barnkonventionen blir svensk lag 2020. 

Tyvärr har de inte kommit i mål kring detta och tittar därför på olika lösningar och räknar 

med att kunna lösa detta under 2018. 

 

Till sist några roliga siffror från projektet. Totalt har det varit 7 330 aktivitetstimmar av 

glädjefullt lärande i naturen. 2 895 Festis har delats ut i samband med aktiviteter och 161 

ryggsäckar, sittunderlag samt kåsor. 
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Tillsammans byggs broar mellan skola, hem och natur där barn får en chans att skapa en 

tidig relation till naturen. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning 784 594 

Utbildning 55 001  

Externa tjänster 132 250 

Direkta kostnader 294 678 

Övriga kostnader 27 984 

Over-head kostnader 169 650  

Summa 1 464 157 

Skogshjältarna följer skolans läsår och resterande medel förbrukas under kommande läsår. 

 

Meningsfull väntan 

Friluftsaktiviteter för asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna. 

Att vistas i naturen har många positiva effekter på hälsan, men steget ut i naturen är ofta för 

stort, särskilt för dem som behöver den allra mest. I projektet Meningsfull väntan arbetar 

Friluftsfrämjandet för att personer som väntar på eller nyligen fått uppehållstillstånd ska få 

tillgång till lustfyllda aktiviteter i naturen. Genom friluftsliv vill de bidra till att fler kan fylla 

sin väntan med en meningsfull fritid, må bättre, känna sig delaktiga i det nya land de kommit 

till, öka deras livsrum och möjliggöra en väg till friluftsliv och socialt sammanhang över tid. 

Under året har fjorton lokalavdelningar gjort över 200 aktiviteter, för över 4500 personer. 

Projektet har levererat långt över satta mål. 

Projektet startades upp som en pilot på fyra platser - Friluftsfrämjandet i Tyresö, Södra 

Roslagen, Uppsala och Lund. Aktiviteterna sträckte sig från Öppna skogsgläntan till 

integrationsvandringar, samtliga med målet att skapa ett glädjefyllt möte med svensk natur 

och kultur. I Tyresö lokalavdelning bjöds barn och unga från ett asylboende in till att träna 

Naturparkour och upptäcka den fina naturen tillsammans. I Södra Roslagen fick asylsökande 

barnfamiljer genom Öppna skogsgläntan, verksamhet inom Friluftsfrämjandet, träffa 

föräldralediga med barn i närområdet. I Lund genomförde familjeträffar med fokus på lek 

och lärande i naturen, men också kunskap om allemansrätten och närmiljön. I Uppsala 

anordnades skattjakt för barn och integrationsvandringar för vuxna. Under projektets nio 

första månader nåddes närmare 2 000 personer i åldrarna 0–85 år. 

Projektets mål är att skapa sociala sammanhang, utvidga personers livsrum och bidra till en 

hälsosammare livsstil. Målformuleringen är förankrade i de nationella målen för 

friluftspolitik och FN:s globala mål samt barnkonventionen tillsammans med de effekter som 

ska uppnås genom projektet.  

Meningsfull väntan arbetar för att: 
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Skapa sociala sammanhang genom att erbjuda en aktiv fritid i deras närmiljö för att minska 

och förebygga utanförskap och ohälsa för asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna. I 

friluftsaktiviteterna får personerna träffa och lära känna andra människor i sitt närområde på 

ett stimulerande sätt. Det sociala sammanhanget kan bidra till nya nätverk och kontakter 

som kan öka möjligheterna till nätverk, jobb och snabbare integration på nya platsen. 

Friluftsfrämjandet kan erbjuda en plattform för människor att växa genom möjlighet till 

tillhörighet och möjlighet till påverkan i svenskt föreningsliv. 

Friluftsfrämjandet vill vara en aktiv hälsoplattform för människor att växa i. 

Meningsfull väntan har två kärndelar, lokala aktiviteter och metodutveckling, vilka är 

beroende av varandra för projektets etablering, spridning och utveckling. 

Genom lokala aktiviteter på fjorton platser i Sverige har deltagarna fått lära känna naturen i 

sitt närområde, skapat viktiga nätverk för integration och etablering, provat på olika 

friluftsaktiviteter, varit barn och unga för stunden, fått förståelse för allemansrätten och tagit 

steg mot ett hälsosammare liv.  

Under året har verksamheten etablerats på fjorton platser (målet var 13 platser) och 

Friluftsfrämjandet har minst en verksamhet i alla sina regioner, vilket var ett mål för år 2. 

Totalt har 4 583 personer (mål 2 600), varav barn och ungdomar 2 561 stycken, deltagit i 

verksamheten. De har tillsammans genomfört 211 friluftsaktiviteter och gjort verksamhet i 

12252 timmar (mål 8600 timmar).  

Under året har Friluftsfrämjandet även fått nya medlemmar och utbildat nya ledare. En av 

ledarna är själv asylsökande och kommer under våren vara medansvarig för Naturparkour-

verksamheten i lokalavdelningen. Projektet har bidragit till att Friluftsfrämjandet har en 

mängd aktiviteter och verksamhetskoncept som alla lokalavdelningar kan ta del av och 

genomföra om de vill göra aktiviteter tillsammans med asylsökande och nyanlända personer. 

En bra grund att stå på för fortsatt utveckling och spridning samt för att etablera Meningsfull 

väntan som en ordinarie verksamhet i Friluftsfrämjandet. 

En av de förväntade effekter med projektet är att få ”lyckliga ledare som känner att de kan 

bidra till andras välmående och dela sin passion för äventyr i naturen och barns utveckling.” 

Att projektet Meningsfull väntan sprider glädje och ledarstolthet har redan märkts. 

 

Ekonomisk redovisning 

Personalkostnad  263 030   

Utbildning 7 500 

Externa tjänster 166 695 

Direkta kostnader 83 372 

OH-kostnader   70 213 

Övriga kostnader 11 421  

Summa 602 231  

Resterande del förbrukas under år 2018. 
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Förbundet Skog & Ungdom 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag  

   Verksamhetsbidrag      185 000 kronor 

   Totalt       185 000 kronor 

 

Får även statsbidrag från MUCF med 1.681.099 kronor.  

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 76 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 7 979 6 979 8 116 7 603 9 009 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

 

Region Öst 

Projektet har utgått från Sörmland och Katrineholm och sedan arbetat med kommuner och 

skolor i angränsande kommuner och län därifrån av 2 projektanställda med en anställning på 

vardera 40%.  

Grundkoncepter har varit en skogsdag för skolor med utgångspunkt från konceptet Planta till 

Planka. Två stora Planta till Planka-dagar har genomförts i Katrineholm och övriga dagar har 

genomförts hos skolorna på plats. De stora dagarna har innehållit allemansrätt, mätning av 

skog på höjden och i ålder, prova på röjsåg, information om eld och se hur en planka sågas 

tills. På de lokala skogsdagarna har aktiviteten anpassats till skolans område och möjligheter. 

Information om skogen och allemansrätten har alltid varit med.  

Detta första år har det inte skapats några nya avdelningar eller organisationer på skolorna 

men ett kontaktnät har byggts upp och ca 1 000 elever har fått en upplevelse av skog och 

friluftsliv under året. 

 

Ekonomisk redovisning 

Lönekostnader    274 722 

Kostnader för material         1 761 

Resor          6 391 

Summa     282 874 
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Integration med stadsnära natur som verktyg 

Projektet har haft en lite längre startsträcka än planerad, då det varit problem med 

rekrytering av projektledare och andra externa finansiärer. Då projektnamnet är långt så har 

arbetsnamnet blivit Skogskompisar. Projektet har genomförts med en 100% anställd 

projektledare. 

Projektet har i stort följt ursprungsplanen men genomfört lite mindre aktiviteter och i stället 

höjt kvalitet på de aktiviteter som genomförts. Områden som är involverade är Östradelen av 

Göteborg och Bergsjön.  

Verksamheten har bedrivits i 3 grupper med skolklasser från skolor i de olika områdena. 

Totalt har 18 skolaktiviteter och 13 fritidsaktiviteter genomförts under 2016-2017. 

Uppsatta mål har nåtts. Barnen fick uppleva naturen och testa olika friluftsaktiviteter samt 

umgicks med barn som de annars inte träffar. Dessutom fick barnen röra på sig och vara 

aktiva i utemiljö. Projektet är nu uppgraderat till nästa nivå genom ett treårigt 

arvsfondsprojekt. I nuläget är 6 grupper igång med totalt 12 skolklasser. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Personalkostnad    393 076  

Bussar      25 440   

Material      22 833 

Administration     83 154 

Summa     524 503 
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Riksförbundet Hälsofrämjandet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag      200 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag      250 000 kronor 

   Totalt      450 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 36 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 2 002 1 871 1 965 ca 2000 ca 2000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Riksförbundet Hälsofrämjandet är en organisation som har en helhetssyn på hälsan 

bestående av balans mellan kost, aktivitet och vila. En viktig del är fysisk aktivitet ute i 

naturen, och att ha naturen som en källa att hämta kraft och energi för att återskapa mentalt 

välmående. Bidraget via Svenskt Friluftsliv ger dem möjlighet att sprida detta budskap via 

sina lokalföreningar ute i landet och i sina nationella kanaler såsom medlemstidningen 

Hälsofrämjaren, annonser i tidningen HÄLSA och i olika broschyrer och via sociala medier 

såsom hemsida, Facebook, Twitter och Instagram.  

De arbetar också med opinionsbildning genom debattartiklar i tidningar och till politiker och 

myndigheter för att konkret kunna få med mer fysisk aktivitet ute i naturen i 

folkhälsoarbetet. Organisationsbidraget är en viktig hjälp för att kunna finansiera deras 

verksamhet rent generellt. 

 

Verksamhetsbidrag 

Må bra med allemansrätten 

Ett av deras projekt som de 2017, liksom flera år tidigare fått projektbidrag till är ”Må bra 

med Allemansrätten”. En aktivitet som stimulerar skolungdomar till att komma ut i naturen, 

förstå dess värde och vara rädd om den. 

”Må bra med Allemansrätten" har likt tidigare år till syfte ge skolelever möjlighet att komma 

ut i naturen minst 1/2 -1 dag initialt och få kunskap om allemansrättens möjligheter och 

skyldigheter. Under 2017 har de nått ca 25 000 elever som fått känna på friluftslivet i 

praktiken och fått kunskap om allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Lärarna arbetar 

med materialet både i naturen och i lektionssalen. ”Må bra med Allemansrätten" trycks upp 

efter besked om verksamhetsbidragets storlek, och det är Utbudet som sköter distributionen 

vidare ut till skolorna helt kostnadsfritt på deras bekostnad.  

 

Ekonomisk redovisning  

Administration, tryckning och utskick via Utbudet  250 000      

Summa  250 000 
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Riksförbundet Sveriges 4H 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag       

   Verksamhetsbidrag      500 000 kronor 

   Totalt       500 000 kronor 

 

Får även statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. 

 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 26,2 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 12 982 11 265 12 875 13 282 13 187 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

Friluftsliv (Verksamhet) för alla 

Projektet ”Verksamhet för alla” startades under 2016 och arbetet som gjordes under det året 

har bidragit till en bra grund som organisationen har arbetat vidare med. Det har varit en hel 

del fokus på att fortsätta arbeta med de metoder och verktyg som testkördes under 2016, 

bland annat en vidareutveckling av figuren ”Klöverhjälten” som testkördes av några 

4Hklubbar. Det har tagits fram en hel del material för att underlätta för 4H- klubbarna att 

anordna aktiviteter, även på olika språk och enkel svenska för att vara tillgängligt för fler och 

framförallt de som inte har det svenska språket. 

På en kurs i januari med temat äventyrspedagogik och social inkludering, nådde 70 ideella 

personer och personal. 

För att alla ska känna sig extra välkomna i verksamheten har det tagits fram en folder om 4H 

och föreningslivet i Sverige på svenska, arabiska, persiska och engelska samt en folder om 

hur Sveriges 4H arbetar med de svenska lantraserna på olika språk med skyltar som finns 

tillgängliga för deras 4H-gårdar att sätt upp vid djuren. Dessa skyltar är till för att lära om 

svenska lantraser samt förstå vad 4H är för organisation och finns tillgängliga digitalt i form 

av redigerbara filer, så att varje 4H-klubb själv kan välja vilka språk som är mest aktuella.  

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  390 005 

Administration 43 999 

Grafisk design 86 752 

Översättare 30 000 

Trycksaksproduktion 62 768 

Aktivitetsdagar 116 720 

Summa 730 244 
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Scouterna 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag  

   Verksamhetsbidrag   2 100 000 kronor 

   Totalt    2 100 000 kronor 

Får stöd från MUCF, Forum Syd och bas- samt projektstöd från Svenska Postkodlotteriet. 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 14 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 61 980 63 435 65 716 68 665 70 024 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

 

Verksamhetsbidrag 

 

Tillgänglig scoutverksamhet för fler 
”Tillgänglig scoutverksamhet för fler” har nu genomfört sitt andra av fyra år. En satsning som 

har möjliggjort för Scouterna att fortsätta utveckla och stötta tillgänglighetsarbetet i hela 

organisationen genom att kunna erbjuda fler sätt att göra scouting på i nya former och 

genom att sänka trösklar. De har metod- och kompetensutvecklat inom organisationen och 

bland personalen. Fokus har under 2017 legat på att testa och implementera nya lösningar 

samt vidareutveckling. Huvuddelen av kostnaderna i projektet är knutna till löner. 

 

För Scouterna är normkritik ett verktyg för att uppmärksamma och motverka ojämlikheter. 

När de hittar något som är svårt tar de fram metoder och material som stöttar och öppnar 

upp. Scouternas mångfaldsarbete är ett förändringsarbete i hela organisationen. 

Deras utbildningar har ofta interaktiva inslag för att alla i rummet ska bli medskapare av 
förändringsarbetet. 
  
De kartlägger utvalda delar av eller hela verksamheten. Kartläggningarna resulterar i 

beslutsunderlag med konkreta förslag för hur de ska fortsätta förändra Scouterna. 

 

Vidare vill de att fler ska få testa scouting! Sverige är mycket mer mångfaldigt än vad 

Scouterna är. 

 

Scouterna vill erbjuda en trygg fritid för barn och unga i hela Sverige, på kort och lång sikt. 

 

Under 2017 har Scouterna fokuserat på att utveckla och stärka det lokala engagemanget 

genom programstöd, metodutveckling och inspiration för att utmana ramarna för hur 

scouting görs och göra den tillgänglig för fler. De har spridit och förankrat Familjescouting 

där scoutverksamhet görs på ett mer flexibelt sätt. Genom Familjescouting får barn under 

åtta år tillsammans med en eller fler vuxna på ett roligt och lekfullt sätt uppleva scouting. 

Familjescouting är ett nytt sätt att aktivt introducera och rekrytera fler barn och vuxna till 
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Scouterna. Informationsmaterial för verksamheten har tryckts och marknadsfört i deras olika 

kanaler. 

 

Scouternas kunskap om tillgänglighetsarbete- Femstegmodellen har testats brett i rörelsen; 

som kompetensutveckling för all regional personal, externt i riksdagen samt i deras 

nationella arbetsgrupper. Det som blir tydligt är att modellen väcker en mängd relevanta 

frågor och diskussioner, men också kräver ett långsiktigt arbete för att förankras i 

organisationen. Under 2018 kommer de att fortsätta utveckla Femstegsmodellen främst med 

fokus på hur informationen ska förankras i rörelsen.  

 

Scouternas nationella storläger Jamboree17 användes som en plattform för att sprida olika 

sätt att göra scoutverksamhet på med målet att möjliggöra för fler att delta och engagera sig i 

Scouterna. 

 

Under 2017 har fokus varit att starta ny scoutverksamhet där de inte redan finns och göra 

scouting på nya sätt och samtidigt vill organisationen öppna upp verksamheten för 

nyanlända barn och unga, i form av pilot- och testverksamhet som ger lärdomar och metoder 

att omsätta i större format och genom nya samarbeten. 

 

I år har mycket av nystartsarbetet varit koncentrerar till storstadsregionerna Malmö och 

Göteborg tack vare anställda nystartskonsulenter. Deras arbete handlade om att rekrytera 

starka ledarteam som är förankrade lokalt, för att verksamheten ska bli långsiktig och inte 

personberoende. Fokus i Malmö låg på att starta upp ny verksamhet i Seved/Sofielund, 

stärka scoutkårer i Rosengård och gå in i lokala samverkansprojekt som Scouternas 

representant istället för att starta upp en helt ny verksamhet i detta område. Fokus under 

2018 kommer ligga på att stötta denna verksamhet för vidare etablering i Scouterna.  

 

En förutsättning för hela nystartsverksamheten har varit att skapa en ideell 

scoutmångfaldsgrupp. Gruppen har varit med under planering och genomförande av ett kort 

läger för nyanlända ungdomar som Scouterna genomförde i samarbete med föreningen 

Helamalmö och ett sommarläger. I Göteborg har det etablerats ett samarbete med 

Svartedalsskolan i Biskopsgården där scouting har erbjudits för barnen på skolan direkt efter 

skoltid och där pedagoger från skolan är ledare i den nya scoutverksamheten. Det 

anordnades även ett påsklovsläger utanför Göteborg. 

 

Utredningen om utbildningar på fler språk än svenska har under 2017 slutförts och en 

implementeringsplan för hur arbetet ska genomföras har tagits fram. Vidare har Scouterna 

också pilotestat olika metoder för att tillgängliggöra utbildningar på fler språk genom tolkar 

och översättningar av material. Fokus kommer att vara på att utveckla deras 

grundutbildningar: Leda scouting och Trygga möten på flera språk framför allt på 

webbkurserna. Bildmaterialet i kurserna kommer även att anpassas för att bidra till bred 

representation. Arbetet med att ta fram det nya materialet kommer att påbörjas under 2018.  

 
Scouterna har även påbörjat arbetet med att ta fram en ny, förbättrad handledning för 
ledarskapsutbildning för unga i åldern 12-15 år. Där de har fokuserat på att även bredda 
representationen i bildmaterialet i boken för att fler barn och unga ska känna igen sig. 
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Kursen Normkritiskt ledarskap har hållits vid två tillfällen med totalt 30 deltagare, både från 
Scouterna och från andra organisationer. Kursen genomfördes i Malmö och i Göteborg, 
under året har de även tagit fram och tryck en handledning för kursledare i Normkritisk 
ledarskap. 
 
De arbetar vidare med att sänka trösklarna till friluftslivet genom förändringar i kursutbudet 
och en ny handbok för friluftsliv samt utvecklar ständigt nya lösningar för att fler ska bli 
trygga i naturen och i sitt närområde. Under året och framöver i projektet har de valt att ha 
en mer riktade satsning på utbildningen ”Redo för naturen”. De flesta kostnaderna har därför 
gått under utbildningen ”Redo för naturen” där de har tagit fram nytt bildmaterial med 
breddad representation i bilderna. 
 
Under 2016 köptes basutrustning in i form av ryggsäckar och sovsäckar som finns tillgängliga 
för utbildare att låna ut till deltagare i syfte att möjliggöra deltagande på kurs. 
Distribueringen av utrustningen ut till deras fem regioner har skett under 2017. 
 
Arrangemanget Upplev 2017 riktade sig till Scouter mellan 12-16 år och hade teman som 
riktade sig mot ökad förståelse för omvärlden och varandra, möta och uppleva kulturer och se 
sin roll i samhället. Arrangemanget genomfördes på höstlovet 2017 och engagerade 20-40 
scouter varje år. Bidraget användes för att sänka den generella kostnaden för alla deltagare.  
 
Att utveckla och stärka det lokala engagemanget är grunden till en självklar lokal integration  
hos unga värdedrivna ledare. Scouternas utbildningar breddas och tillgängliggörs, bland 
annat genom verksamhet på fler språk än svenska, sänkta kostnader och genom att erbjuda 
utrustning möjliggör det för fler att komma ut i naturen. De erbjuds en möjlighet till något 
extraordinärt! 
 

 

 

Ekonomisk redovisning 
Projektledare inklusive admin 1 046 704 

OH-kostnader 488 125 

Tryckkostnader  14 709 

Konferenser och nätverksträffar 27 553 

Ideell grupp och nystartsarbete 51 621 

Familjescouting 21 200 

Workshops och föreläsningar 32 963 

Material 64 150 

Metodutveckling och översyn 119 510 

Utbildningar och basutrustning 46 428 

Möteskostnader 163 476 

Revision 29 906 

Summa 2 106 345 
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Breddat friluftsliv (ett extra år) 

De 55 000 kronor projektet hade att disponera har använts till subventionering av 

kursmaterial och kurslitteratur. På detta sätt har Scouterna kunnat göra investeringar i 

material som kurserna kommer ha nytta av lång tid framöver och som höjer både kvalitet och 

säkerhet. Exempel på sådan utrustning är reservpaddlar och däckskompasser till 

kajakkurserna, lavinsonder och transceivers samt friluftskök till fjällkurserna. Ett annat 

exempel är kurslitteratur, både till deltagare och till kursteam.  

Pengarna har också kunnat subventionera viss hyra av utrustning, såsom hyra av skidpaket 

till vinterfjällkurs.  

 

 

 

Ekonomisk redovisning 
Material (inköp och hyra) 51 855 

Kurslitteratur 3 145 

Summa 55 000 

 

 

 

 

Sportfiskarna 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag 4 400 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag 3 825 000 kronor 

   Totalt  8 225 000 kronor 

 

Sportfiskarna har under 2017 beviljats kortsiktiga projektbidrag för framförallt konkreta 

fiskevårdsåtgärder från HaV, Länsstyrelser, Naturvårdsverket med flera till en omfattning av 

ca 8 miljoner kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: ca 17 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 52 968 54 294          56 012  57 919 60 351 
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Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Fiske är en av svenskarnas vanligaste fritidssysselsättningar och 1,4 miljoner svenskar mellan 

16–80 år fiskar någon gång varje år (SCB, 2018). Lägger man till gruppen yngre än 16 år 

uppgår siffran till närmare 2 miljoner. För nära 500 000 är fiske dessutom det viktigaste 

fritidsintresset. Fiske är ett friluftsintresse man kan utöva hela livet och en källa till 

gemenskap och rekreation i dagens hektiska samhälle. Den fiskeintresserade får genom 

friluftslivet kontakt med naturen och genom att värna sitt intresse skapas också ett 

engagemang för miljön man vistas i. Sammantaget bidrar detta till att främja hälsa och ett 

hållbarare samhälle. Sverige har dessutom ur ett internationellt perspektiv god tillgång på 

fiskevatten som är tillgängliga för allmänheten vilket är en förutsättning för att kunna utöva 

sitt intresse. Just närhet till fiskevatten är en faktor som i andra studier utpekats som 

betydelsefull för att främja ungdomars fiskeintresse. 

Under året har Sportfiskarnas styrelse påbörjat ett visions- och strategiarbete för deras 

verksamhet under de kommande åren 2019-2023. Arbetet kommer att slutföras under andra 

kvartalet 2018. 

Deras intressepolitiska arbete har främst inriktat sig på att verka för en ny och tidsenlig 

lagstiftning för vatten samt att miljöanpassa vattenkraften. En annan viktig uppgift har varit 

att påverka den nationella fiskepolitiken och fiskeförvaltningen för ett ökat engagemang för 

sportfisket och den växande sportfiskenäringen. Fiske- och vattenvårdsarbetet fortsatte att 

växa i omfattning vilket medverkar till bättre fiskebestånd, friskare kustmiljö och en rikare 

biologisk mångfald. 

Förbundets stora satsning på barn och ungdomar samt integrationsverksamhet fortsatte 

under året i samverkan med klubbar och skolor. Totalt sett nåddes 36 000 barn och 

ungdomar. Den sedan flera år positiva trenden när det gäller antalet organiserade 

medlemmar fortsatte och vid slutet av året var antalet medlemmar 60 000.  

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.  

 

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! 
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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. 

 

Sportfiskarna satte inför 2017 återigen mål om ett nytt projektrekord för Klassdraget. Målet 

om 13 500 fiskande barn och 540 skolklasser nåddes redan innan utgången av september. 

Lika många mete- och pimpelspön har delats ut till deltagarna under året. 

Utan någon egentligen marknadsföring utanför förbundets egna kanaler fortsätter alltså 

intresset för Klassdraget att öka. Det är genom deras många kontakter med skolor uppenbart 

så att projektets koncept aktivt bryter trösklar för skolorna vad gäller att arrangera 

spännande friluftsdagar vid vatten. Totalt deltog under året 194 skolor och 70 klubbar. 

Projektet gav aktiviteter i nästintill alla svenska landskap. De starkaste regionerna är som 

under tidigare år Svealand och Norrlandskusten. Deltagandet har i år dock ökat från södra 

Sverige. Under året har 140 klasser upplevt pimpelfiske och 400 klasser mete. Totalt har 121 

av klasserna nått Klassdraget via fortbildningen ”Mer friluftsliv i skolan”.  

 

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  403 144 

Indirekt kostnad för ovan  91 953 

Inköp av fiskeutrustning  536 232 

Framtagande av infomaterial  12 401  
Bidrag till fiskeklubbar  333 000 

Resor  12 576 

Övrigt   550 

Summa  1 389 856 
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Åtgärdspaket främjande och integration 

Sportfiskarna har med startår 2016 initierat en större satsning för att få fler barn och unga i 

Sverige att fiska och att öka målgruppens kunskaper om fiske- och vattenvård. Förbundet har 

nyanställt fem projektledare (motsvarande ca fyra heltidstjänster) vid kontoren i Malmö, 

Forshaga och Stockholm för att med utgångspunkt i stadsnära miljöer ta ur fler barn och 

unga på fiske och fungera som katalysator för det lokala föreningslivet. 

Syftet med projektet har varit att genom ett samlat åtgärdspaket bestående av fyra delprojekt 

i tre större städer i Sverige avsevärt höja genomförandegraden av friluftsliv och fiske på 

skoltid, lovtid och fritid. Projektet har vidare syftat till att långsiktigt förbättra 

förutsättningarna för friluftsliv i allmänhet och sportfiske i synnerhet genom regionalt 

utrednings- och nätverksarbete. De fyra delprojekten har varit Skolbäcken, Fiskelov, 

Katalysator föreningsliv och integration samt Fiske i utpräglade stadsmiljöer. Målgrupp 

har framförallt varit barn och unga, i och utanför skolan, och särskilt gruppen nya svenskar. 

Även om det inte angetts som ett projektmål i sig vill förbundet framföra att 

projektfinansieringen från Svenskt Friluftsliv möjliggjort ytterligare finansiering av 

verksamhet regionalt och lokalt. Sportfiskarna har under 2017 samarbetat bl. a. med Svenska 

Postkodstiftelsen, Region Skåne, Länsstyrelsen i Värmland och ett femtontal kommuner för 

att allokera mer resurser till friluftslivet och sportfisket och därmed kunna göra mer för 

målgrupperna. 

Sportfiskarna kan efter verksamhetsårets slut konstatera att förbundet nått och i flera fall 

överskridit projektmålen: 2 869 elever har fått prova på praktisk fiskevård inom ramen för 

Skolbäcken. 25 lovveckor har genomförts inom delmomentet Fiskelov. Även här var 

deltagarantalet betydligt högre än 2016 års verksamhet. 79 fiskeaktiviteter har genomförts 

med nyanlända inom delprojektet Katalysator föreningsliv och integration. 68 fisketillfällen 

för integration och gemenskap i utpräglade stadsmiljöer. En utvecklingsplan är framtagen. 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  1 956 451 

Indirekt kostnad för ovan  423 951 

Resor  74 024 
Tryck infomaterial  34 037 
Utrustning fältarbete  42 830 

Transporter  13 870 
Lön ungdomsledare  69 302 
Fiskeutrustning  63 355 
Förbrukningsmaterial  54 044  
Förtäring  45 474 

Fiskisättning  14 881  
Ersättning lokalföreningar  113 000 

Summa  2 905 219 
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Svenska Båtunionen 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag      425 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag       194 500 kronor 

   Totalt       619 500 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 3,4 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 167 987 168 552 170 746 172 000 171 891 

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. 

 

Bidraget har använts till att sprida information och främjande av båtburet friluftsliv i Sverige. 

Särskild bör nämnas att Svenska Båtunionen har kunnat anställa en projektledare som drivit 

ett projekt med syfte att integrera utlandsfödda i båtlivet. 

Verksamhetsbidrag 

 

Det nya båtfolket 

För att "det nya båtfolket" ska kunna vara på sjön på ett säkert sätt krävs utbildning, inte bara 

i hur man hanterar en båt, kajak eller annat, utan också i sjövett, allemansrätt, 

säkerhetsfrågor och ansvar. Båtunionen anser också att det behövs utbildning i 

föreningskunskap om man vill mötas under gemensamma former och känna glädje och 

tillhörighet till något som man tillsammans skapar. 

Inom ramen för ovanstående projekt genomförde Skånes Båtförbund i juni 2017 en 

utbildning för unga ledare. I utbildningens ledarskapsdel användes det material som Svenska 

Båtunionen tidigare har tagit fram med hjälp av medel från Svenskt Friluftsliv (Jolleskolan 1 

och 2 samt Båtföraren).   

 

Ekonomisk redovisning 
Materialkostnad  15 155 

Förtäring och hotell  8 058 

Lokal- och båthyra 14 358 

Arvoden och resor 22 102 

Summa 59 673 
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Svenska Cykelsällskapet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag         

   Verksamhetsbidrag       500 000 kronor 

   Totalt       500 000 kronor 

 

Får stöd från Trafikverket för delvis samma projekt med 400 000 kronor. 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: ca 50-60 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 800 800 800  

 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

Underhåll och utveckling av leder 

SCS-projektets syfte är att erbjuda säkra och attraktiva vägval under rekreation, motion, 

fritid och semester för den breda cykelintresserade allmänheten. Trafiksäkerheten är här en 

grundläggande faktor, men utformningen av lederna styrs helt av upplevelserna (natur, 

kultur, landskapsbild, sevärdheter, variation och omväxling). 

SCS-projektet är en landomfattande kvalitetsinsats och av samma dimension som landets 

samtliga vandringsleder (fjäll- + låglandsleder). SCS-arbetet består av underhåll och 

utveckling av ett lednätverk omfattande ca 13.000 km och 30.000 vägvisare. Dominerande är 

här Sverigeleden och till denna är sedan ett 10-tal regionala leder kopplade 

landskapscykelleder typ Mälardalsleden, Västgötaleden, Dalslandsleden alla lika tydligt 

uppmärkta och efter samma mall. 

Förutom själva skyltunderhållet svarar SCS även för framtagning av kartor och 

informationsmaterial för varje delprojekt samt lagerhållning av allt nödvändigt. Trafikverkets 

anslag täcker formellt endast insatser som berör det statliga vägnätet. Svenskt Friluftslivs 

anslag har används till övriga avsnitt längs kommunala och enskilda vägar samt till annan 

nödvändig service. 

SCS-nätverket vänder sig till enskilda, grupper och paketarrangörer för fritt nyttjande. 

Lederna är tack vare sitt omfång främst avsedda för flerdagarsfärder, men kan givetvis 

brukas på valfritt sätt. Vissa delar har så låg trafikintensitet, att de lämpar sig särskilt väl för 

exvis ungdomar och barnfamiljer. Informationsmaterialet  är ofta på flera språk, för att 

underlätta utlandsbesök. 
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SCS:s lednätverk är mycket lätt att nå, då det berör flertalet av landets större tätorter samt 

hamnar med färjetrafik vid våra gränser. Med hjälp av transport på allmänna färdmedel, kan 

avlägsna delar nås på kort tid. Kombinationsfärder med Norge och Finland har särskilt 

underlättats. 

Då SCS:s ledsystem är landsomfattande och landets vägar och samhällen ständigt förändras 

och utvecklas, är regelbunden tillsyn en nödvändighet. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Kanslitid  475 000 

Ideella insatser 69 800 

Bilersättning e t c 71 500 

Hyra kansli, förråd mm 28 000 

Skyltmaterial mm 156 700 

Revision 7 500 

Summa 808 500 

 

 

 

 

Svenska Fjällklubben 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag        70 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag        32 500 kronor 

   Totalt       102 500 kronor 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 15 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt  1 426 1 474 1 536 1 500 1 580 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Svenska Fjällklubben har som ändamål är att främja sund fjällsport och verkar för en vidgad 

kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden.  

Bidraget har använts för att upprätthålla klubblokal med service till medlemmarna. 
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Verksamhetsbidrag 

 

Marknadsbearbetning 

Bidraget användes i en marknadsföringskampanj under första halvan av 2017 i Svenska 

Turistföreningens tidning Turist och i Utemagasinet. 

 

Ekonomisk redovisning 

Annonskostnad 32 500 

Summa 32 500 

 

 

 

Svenska Frisksportförbundet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag        55 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag      200 000 kronor 

   Totalt      255 000 kronor 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 37 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt  6 615              6 967 4 172 4 791 4 243 

 (Förbundet delades i två under 2015). 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

 

Organisationsbidrag 

Under året har förbundet lagt mycket tid och pengar till att omorganisera sitt kansli. 

Nyrekrytering och uppbyggnad av nya rutiner och ramar för deras arbete har tagit mycket tid 

och kraft men de ser en ljusare framtid.  

De har också lagt mycket energi på att kommunicera med sina klubbar ute i landet för att 

återuppta kontakten med dessa.  

En del av bidraget har gått till att administrera deras medlemstidning som kommer ut 4 

ggr/år. De har också anordnat ett antal ledarskapsutbildningar för medlemmar i sina 

klubbar, dessa har varit välbesökta och det bådar gott för framtiden. 
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Verksamhetsbidrag 

Friluftsliv i Generationer 

Frisksportarna har "generationer i gemenskap" som devis och en av målsättningar med 

projektet ”Friluftsliv i generationer” är att praktiskt visa på det positiva med att göra saker 

tillsammans över åldersgränserna. Alla från små barn, via ungdomar och vuxna till seniorer 

kan engageras i gemensamma friluftsaktiviteter. All deras verksamhet sker i drog, alkohol - 

och rökfri miljö, vilket är en självklarhet för dem. Att möjliggöra för nyanlända att få uppleva 

vår svenska natur är ett arbete de kommer att fortsätta med under flera år framöver. Under 

året har ett antal klubbar och distrikt fått pengar för att genomföra projekt under rubriken 

”Friluftsliv i generationer”. De har i huvudsak inriktat sig på att få med socioekonomiskt 

utsatta och nyanlända att på ett lätt och enkelt sätt komma ut i friluftslivet och tillsammans 

med deras klubbars medlemmar få uppleva vår svenska natur. 

Frisksportarnas Skärmflygklubb i Värnamo har många aktiviteter på gång och vill få med nya 

grupper av människor i sin verksamhet för att få till en större mångfald och få träffa andra än 

sin egen krets och hjälpa till att ge en meningsfull fritid. De köpte in en del utrustning till 

klubben. De fick också råd att ordna transporter till alla dessa grupper då det är få som har 

tillgång till bil. 

Östergötlands Frisksportdistrikt har under året aktivt jobbat med att få nyanlända och andra 

svaga grupper i samhället att få uppleva den fina svenska naturen vid framförallt 

Norrköpings Frisksportklubbs friluftsbas Näkna. Där finns plats att tälta, sova i vindskydd, 

en nyrenoverad klubbstuga, kåta, kanoter/kajaker, närhet till urskog, sjöbastu mm. 

Grundtanken var att distriktet tog kontakt med klubbarna som i sin tur fick med sig 

nyanlända och andra från sin kommun för att ha gemensamt läger på Näkna. De fick då lära 

sig om naturkunskap, allemansrätt, trygghet i naturen och samhället, respekt för andra 

kulturer och djur och natur.  

I Motala Frisksportklubb tänkte man kring projektet på ungefär samma sätt som hos 

Östergötlands distrikt. De har en egen klubbstuga vid Vättern som de använde som bas där 

de bjöd in nyanlända till ”stå upp-paddling”, kajak och kanotpaddling och de fick även prova 

på att ro i en roddbåt. De gjorde också upp eld tillsammans och ordnade lite enklare 

friluftsmatlagning som var väldigt populärt. 

I Stockholm finns Frisksportklubben Fyren som också anslöts sig till projektet. De startade 

ett samarbete med några ungdomsboenden i Stockholm för att få kunna ge ungdomarna 

möjlighet att komma ut på olika friluftsaktiviteter tillsammans med deras egna 

frisksportungdomar. De gav sig ut och lagade mat över öppen eld, paddlade kanot och 

pratade mycket om naturen och vad den kan erbjuda i form av ro för själen, frisk luft och 

glädje.  

Ekonomisk redovisning 

Projektstöd till distrikt och klubbar 150 000 

Administration  50 000 

Summa 200 000 
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Svenska Islandshästförbundet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag         80 000 Kronor 

   Verksamhetsbidrag         54 000 kronor 

   Totalt       134 000 kronor 

 

Får bidrag från HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse). 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 7 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 6 200 6 430 6 443 6 509  7 097 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Bidraget har använts för Fritidssektionens arbete. Ambitionen är att bygga upp en 

fungerande Fritidssektion med ansvar för fritidsverksamheten inom hela förbundet. 

Sektionen har genomfört 3 möten under 2017. Där de konstituerat sektionen, arbetat fram en 

verksamhetsplan för fritidsarbetet och bearbetat utformandet av den första 

Fritidsturledarkursen.  

Sektionen har kallat distriktsrepresentanter till en första informationsträff i samband med 

SIF:s Höstmöte. Där genomfördes en workshop för sektionsledamöterna kring sektionens 

framtida arbete. Fritidssektionens ordförande deltog på SIF:s möte för alla 

sektionsordförande där riktlinjer för det kommande planerings och budgetarbetet inför 2018 

lades upp. Fritidsridning implementerat som en tydlig del av SIF:s verksamhet förs fram 

under en egen flik på SIF:s nya hemsida som introducerades i april 2017. Där återfinns bl.a. 

information om ridning och allemansrätt samt tips på hur en ritt kan arrangeras. 

 

Verksamhetsbidrag 

Fritidsturledare 

I februari 2017 genomfördes en pilotversion av Fritidsturledare utbildningen i Kristianstad. 

Kursen samlade 10 deltagare och två kursledare. Alla inplanerade moment i kursen 

genomfördes och dokumenterades. Efter avslutad kurs utvärderades pilotomgången av 

kursen och kursledningen som därefter utformade en kursplan. Allt material för att 

genomföra kursen finns samlat för nästa kursomgång. Ytterligare två kurstillfällen 

planerades under hösten men kunde inte genomföras av tekniska skäl.  

Information om Fritidsturledarkursen gavs till deltagande medlemmar och distrikts 

representanter på Förbundets Höstmöte den 12 november. Ett reklamblad som beskriver 

kursen håller på att tas fram och ska distribueras på mässor där förbundet är representerat 

och till förbundets samtliga lokalföreningar. 
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Svenska Jägareförbundet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag  

   Verksamhetsbidrag     1 000 000 kronor 

   Totalt     1 000 000 kronor 

 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: Mindre än 0,6 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 153 772 151 072 154 742 154 450 148 520 

 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

 

Vård i det vilda 

Under året genomfördes 6 stycken instruktörsutbildningar och målet nåddes med totalt 73 

stycken utbildade instruktörer. Men trots marknadsföringsinsatser och aktivt sökande efter 

lämpliga personer saknas utbildade instruktörer inom några län. Projektledaren utbildades 

till huvudinstruktör i HLR för att kunna utbilda Vård i det vilda instruktörerna till HLR-

instruktörer.  

Brist i rutiner och personalhantering hos distributionsföretaget Roupez har bidragit till att 

mycket av projektledarens tid har använts för att få till leveransrutiner inklusive packning av 

produkter, lagerhållning samt hållande av utlovade leveranstider. 

Breddutbildningen påbörjades först under senare delen av hösten (efter jakten) och 

resulterade i att 146 personer utbildades under 2017. 

 

 

Ekonomisk redovisning    

Projektledning   958 000 

Seminarier, utbildningar  305 018 

Marknadsföring   238 911   

Summa   1 521 929 

 
Finansieras genom årets bidrag 1 000 000 

Kursavgifter               350 872 
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Fler unga i naturen 

Beviljade projektmedlen har använts för att bygga nätverk mellan ungdomsansvariga på 

nationell, regional och lokal nivå och genomföra ungdomskonferens. Förväntade effekter; 

ökat inflytande och kunskaper för unga medlemmar, sprida kunskaperna och metoderna för 

att få fler länsföreningar att genomföra friluftsdagar i integrationssyfte samt ta fram 

informationsmaterial om natur, allemansrätt och jakt och till sist göra en pilot med ett 

intressebaserat nätverk för ungdomar. 

En ungdomskonferens genomfördes den 9-11 juni på Öster Malma. Deltagare inkluderade 

ungdomsansvariga från 16 länsföreningar samt tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor 

regionalt och nationellt. På konferensen identifierades och diskuteras vilka behov som finns 

för att ungdomsverksamheten ska kunna utvecklas. Det handlade om utbildningsbehov, 

behov av erfarenhetsutbyte, behov av annat arbetssätt för att nå fler unga och samarbeten 

som behöver utvecklas. Detta har de sett över och arbetat vidare med under året och flera 

förändringar har skett och är nu på gång inom förbundets ungdomsarbete. Ökad 

medvetenhet om hur nutidens ungdomar kommunicerar, anmäler sig, deltar i olika 

organisationer och hur de ser på medbestämmande, delaktighet och flexibilitet. 

När det gäller friluftsdagar för nya svenskar visar uppföljningarna att intresse har väckts för 

natur, vilda djur och fåglar. Förbundet ger flera möjligheter för ungdomarna att samtidigt 

lära känna fler svenska ungdomar, och äldre, när de bjuds in till att delta i deras och andra 

organisationers ordinarie verksamhet.  

Syfte har även varit att utveckla det svenska språket. Enkäter visar att de gärna vill veta mer 

om fåglar och kontakt har tagits med Sörmlands Ornitologerna för att ge dem möjlighet att 

utveckla intresset. Ett flertal elever vill läsa Jägarskolan för att ytterligare fördjupa och 

bredda sina kunskaper och några vill även ta Jägarexamen. 

Förbundet har under sina friluftsdagar för nya svenskar nått ca 125 elever. 

Inventering av aktiviteter i Jägareförbundets länsföreningar och kretsar med frågor om 

integrationsarbetet har skickats ut till de 22 länsföreningarna. Summeringen visar att 

aktiviteterna varierar ute i landet. Från att man gärna ser unga och utlandsfödda bland 

deltagarna i ordinarie verksamhet, till speciellt riktade aktiviteter som genomförts med stort 

engagemang. Flera länsföreningar och kretsar ordnar friluftsdagar för skolungdom, Jaktens 

Dag, lägerskola för ungdomar, jaktdagar för nya jägare från alla grupper, besöker SFI-klasser 

etc. Allt i syfte att förklara hur den svenska naturen och allemansrätten fungerar, samt också 

hur viltförvaltningen och jakten är organiserad. Allt detta för ungdomar av såväl svensk som 

utländsk härkomst. 

Vid en rundringning bland länets alla ungdomsansvariga har det också framkommit att det är 

många som vill göra mer på integrationsområdet men är osäkra på hur de ska gå tillväga. För 

att sprida erfarenheter, kunskaper och metoder från de under hösten genomföra 

friluftsdagarna, har en intern broschyr om ”Tips på aktiviteter för integration” tagits fram och 

distribuerats ut till de 22 länsföreningarna, 324 kretsarna och alla förbundets lokalkontor 

över hela landet. 
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Vi har tagit fram ett informationsmaterial, broschyren ”Välkommen till naturen” om den 

svenska naturen, allemansrätten, våra vanligaste vilda djur och viltvård, som ska kunna 

användas som studiematerial i skolor, SFI-klasser, friluftsdagar och liknande evenemang 

samt som en allmänbildande information för personer som är nya i Sverige eller personer 

som inte har så god kunskap om den svenska naturen. Materialet är ämnat att kunna 

översättas till fler språk om behovet finns. Syftet har varit att ge kortfattad baskunskap om 

naturen för att öka intresse och motivation att lära mer. Broschyren har distribuerats genom 

Utbudet.se. Där tog 2000 ex slut på en vecka. Utifrån rapporter från Utbudet.se kan vi 

konstatera att broschyren nått mellan 2000-4000 skolelever, från lågstadium till universitet, 

då den som studiematerial används flera ggr av flera personer. Utöver Utbudet.se har 

materialet också spritts i den egna organisationen där den använts flitigt och kommer att 

användas på mässor, integrationsaktiviteter etc. 

Under 2017 genomförde Jägareförbundet ett pilotprojekt med syfte att testa en ny 

arbetsmodell i form av intressebaserade nätverk. Projektet har bedrivits i Stockholm och i 

Gävle-Dala. Det har fungerat så att nätverken har en ledningsgrupp av unga medlemmar som 

arrangerat och bjudit in andra ungdomar till aktiviteter. Målet har varit att ge unga befintliga 

och potentiella medlemmar möjlighet att lära mer om jakt och viltvård, skapa kontakter 

mellan unga och inspirera fler till att ta jägarexamen och bli aktiva ungdomsmedlemmar i 

förbundet. Erfarenheterna från projektet kommer att ligga till grund för en utveckling av 

förbundets framtida ungdomsarbete som arbetas fram under 2018.  

Nätverken hade främst två mål, dels att ge unga medlemmar möjligheter att skaffa sig mer 

kunskap om jakt och viltvård och dels att nå nya ungdomar, inspirera till att ta jägarexamen 

och bli aktiva medlemmar i Jägareförbundet. Projektet fick namnet Unga Jägare och vände 

sig till ungdomar mellan ca 15-25 år. 

Efter pilotprojektets slut lever Unga Jägare-nätverken i Stockholm och Gävle-Dala vidare 

med engagerade och stolta ungdomar som vill fortsätta utveckla och arbeta för att Unga 

Jägare ska bli en efterfrågad, naturlig och stabil del av förbundets ungdomsverksamhet. 

Utifrån de erfarenheter och utvärderingar som gjorts under pilotprojektet har det nu tagits 

fram ett förslag kring fortsatt verksamhet för Unga Jägare och uppstart av nya Unga Jägare-

nätverk i fler delar av landet. Detta förslag håller nu på att förankras brett i förbundet och 

planen är att det ska starta upp nya nätverk under hösten 2018 för att vara i full verksamhet 

till 2019. 

Utifrån den utvärdering som gjorts av projektet Unga Jägare har det gjorts en uppskattning 

att totalt i båda nätverken har minst 35 000 personer nåtts av information och fått 

kännedom kring Unga Jägare. Uppskattningen baserar sig på siffror från Facebook, 

Instagram, filmer och inlägg som delats i sociala medier, personliga kontakter, mailutskick, 

artiklar som skrivits om projektet, mässor och besök vid Jägarexamenkurser. 
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Ekonomisk redovisning    

Projektledning   639 366 

Arbete med nätverk, utvärdering av material  96 935 

Material friluftsdagar  33 055 

Möten, sammanställning, informationsmaterial   80 476 

Nätverksträffar  38 475 

Resor  35 108 

Ungdomskonferens   65 654   

Summa   989 069 

 

 

 

Svenska Kanotförbundet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag  

   Verksamhetsbidrag      590 000 kronor 

   Totalt      590 000 kronor 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet. 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 62 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 23 000 16 040 17 142 19 068 20 104 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

 

Säker paddling 

Under sommaren 2017 tog Svenska Kanotförbundet (SKF) fram Grundläggande Säkerhet i 

fors steg 1 dvs en Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik (GSRT) anpassad till 

strömmande vatten. Den vänder sig till alla som paddlar på strömmande vatten 

(Canadensare, Kajak). Sedan tidigare har de utvecklat GSRT i plattvattenmiljö. 

 

Totalt utbildades 4 personer till instruktörer i Grundläggande Säkerhet Fors, de är behöriga 

att även utbilda på platt vatten. GSRT instruktörsutbildning platt vatten har genomförts med 

11 nya deltagare. Totalt har därmed 15 nya säkerhetsinstruktörer utbildats under 2017 och 

SKF har med det nått sina uppsatta mål. 

 

Deras utbildade instruktörer har genomfört kurser lokalt för ca 50 personer under 2017. 

Många av dessa är ledare som lärt sig säker paddling och som i sin tur lär ut 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2018 
 
 Sida 37 
 

säkerhetstänkande under de paddlingar de genomför med grupper. En kunskap deltagarna 

kan ta med sig under kommande paddlingar även utan instruktör.  

 

Ett deltagarmaterial "Lärarhandledning för säker paddling" har tagits fram under året. 

 

Ett övergripande mål har varit att minska antalet kanotrelaterade olyckor och incidenter 

samt att öka kunskapen om säkerhet och miljökunskap. Under 2017 sjönk antalet 

kanotolyckor men det är för tidigt att koppla det till utbildningen. Även broschyren som 

tagits fram i samarbete med Transportstyrelsen har varit mycket efterfrågad. Paddling är 

lättillgängligt och okomplicerat, alla ska kunna komma ut på våra svenska vatten utan 

expertkunskaper.  

 

Ett ökande intresse finns från Kyrkan, kanotcentraler, Friluftsfrämjandet och Scouterna samt 

har ett samarbete med Realgymnasiets äventyrsprogram, samtliga dessa har utbildat 

instruktörer i GSRT för att verka i sina organisationer.  

 

 

Ekonomisk redovisning 

Lönekostnad 43 750 

Resor, mat och boende 14 329 

Kurskostnad 36 662 

Lokalhyror 5 000 

Utrustning 5 000  

Summa 104 741  

 

 

 

 

 

Paddelpasset i skolan 

Under 2017 fortsatte satsningen på ”Paddelpasset i Skolan”. Verksamhet har genomförts 

enligt plan på två nya orter, Luleå och Jönköping, med totalt 103 barn från fem olika klasser 

vid fem olika tillfällen. Vid varje tillfälle erbjöds ett uppföljningstillfälle utanför skoltid för att 

pricka av de sista momenten på gul nivå i enlighet med Paddelpasset. Tillfällena under 

skoltid upplevdes lyckade av både ledare och deltagare, dessvärre var det få som tog chansen 

att delta på det frivilliga uppföljningstillfället. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Lönekostnader  46 750 

Övriga kostnader 49 269  

Summa 96 019 
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Utveckla kanotguiden 

Arbetet med att utveckla Kanotguiden har fortsatt under 2017. Målet är att tillgängliggöra 

friluftslivet genom att synliggöra möjligheterna till paddling för allmänheten och utländska 

turister som nu kan använda den engelska översättningen. Det är även ett sätt att nå 

utländska besökare med information om paddling, säkerhet och allemansrätten.  

 

Arbetet med att sprida tjänsten går fortsatt framåt och fler har nåtts än under föregående år. 

Totalt har ca 29 000 användare besökt kanotguiden.com, en ökning med ca 30 % jämfört 

med 2016. SKF har tagit ett helhetsgrepp och sett över alla leder för att plocka bort/redigera 

dem där det funnits felaktiga uppgifter i sträckning eller information samt färdigställt den 

App som påbörjades under år 2016.  

 

Ett infoblad till Sveriges samtliga kommuner med en inbjudan till samarbete har skickats ut 

under året. Ca 50 kommuner återkopplade i olika former. 

 

Att skapa intäkter via annonser för att förvaltningen av sidan ska bli självfinansierad kommer 

att vara ett fokuserat område under 2018.  

 

 

Ekonomisk redovisning 

Lönekostnader 42 363 

Övriga kostnader 14 848  

Summa 57 211 

 

 

PowerPaddle 

SKF har flyttat fram positionerna med arbetet med Paddelpasset överlag. Genom arbetet med 

PaddlePower har de nu kunnat komma igång med en anpassning riktad mot barn- och 

ungdomsverksamhet. Korta steg mot de olika nivåerna och få avgränsade övningar per 

delmål gör det lättare att anpassa examinationen till den kunskap som deltagarna har. 

 

Tio ledare har utbildats enligt plan men fokuserat till Luleå så att deras utveckling kunnat 

följas och deras kunskap fyllas på allt eftersom projektet utvecklades. 70 ungdomar använde 

konceptet fullt ut i Luleå under 2017 och nu är tiden mogen för att lansera det på bredare 

front under kommande år. 

 

Konceptet kommer från Storbritannien och Danmark och har anpassats till svenska 

förhållanden efter pilotprojektet i Luleå.  

 

Manus till tre filmer har tagits fram inom ramen för Paddelpasset, varav en med 

kajakpaddling, en med canadensarpaddling och en med parakanot. Själva filmningen kan 

genomföras under våren 2018 inom ramen för projektmedel 2018. De har även tagit fram ett 

häfte som kommer att tryckas inför kanotskolorna 2018. 

 

Under 2017 har fler ledare utbildats i nya klubbar i Lekande kanot som är grunden för ledare 

som vill driva PaddlePower. 2017 genomfördes 4 Lekande kanotutbildningar. De som 
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genomgått utbildningarna kan nu verka inom ramen för Paddelpasset på gul/grön nivå där 

PaddlePower också finns och dra igång PaddlePower på fler orter. 

 

Ekonomisk redovisning 

Lönekostnad 345 000 

Övriga kostnader 50 199  

Summa 395 199 

 

 

 

 

Svenska Kennelklubben 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag 600 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag       

   Totalt  600 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,6 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År     2016 2017 

Medlemmar totalt     300 000  

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar 

och hundägare i Sverige. SKK sprider information, utbildar och väcker debatt samt visar på 

den stora glädjen och nyttan med hund. 

Bidraget har använts för deltagande med egen monter vid mässor för spridande av kunskap 

om hundhållning i naturen samt för arbete rörande hundägares ansvar vid bedrivande av 

friluftsverksamhet med hund.  
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Svenska Klätterförbundet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag  

   Verksamhetsbidrag     1 190 000 kronor 

   Totalt     1 190 000 kronor 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet. 

 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 71 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 7 186 7 928 8 628 10 303 11 618 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

 

Fler alpinister, gärna tjejer 

Svenska Klätterförbundet hade under 2017 tre grundkurser i alpin klättring, varav två var 

riktade enbart till tjejer. Trycket på tjejkurserna var högt, och den tredje, blandade, kursen 

fylldes på med ett par av de tjejer som inte fick plats på tjejkurserna. Deltagarantalet var 

tyvärr begränsat till 12 per kurstillfälle, då terrängen är krävande. Inkomna anmälningar 

hade lätt fyllt dubbla antalet kurser.  

Utöver grundläggande kunskaper om att färdas i alpin terräng, navigering, glaciärräddning 

med mera fick deltagarna träffa likasinnade nya vänner att planera framtida äventyr med, 

och stifta bekantskap med Sveriges mest högalpina område. Flera av deltagarna förekommer 

och fyller flitigt på sina konton i sociala medier med bilder av bergsturer efter kursen, och 

Klätterförbundet får regelbundet förfrågningar om fler kurser.  

 

 

Ekonomisk redovisning 

Lön- och kanslikostnad 45 000 

Kursledare  147 000 

Lavinexpert  2 900 

Transporter  14 500 

Kost och logi  20 600 

Summa 230 000 
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Uppstart av bredd och friluftskommitté 

Kommitténs tredje år skulle satsa på träffar med isklättring, en felsatsning då det visade sig 

att det aldrig växte till några isar. Dock arrangerades en isklätterträff vid Stora Sjöfallet som 

lockade många nybörjare. Träffen spreds via Girls Get Higher och lockade flera nya tjejer. 

I augusti arrangerades en stor breddträff vid Wäsa och Hykieberget tillsammans med Mora 

Klätterklubb. Detta var ett tillfälle att prova på traditionell klättring med inhyrd instruktör 

som bekostades av kommittén. Kommittén har fört diskussioner med olika kommuner om 

bultning av leder och ingår i några projektgrupper för framtida planering. 

Breddkommittén har erbjudit instruktörshjälp på plats vid breddträff vid Simonsberget. 

I samarbete med förbundets Alpina kommitté har det planerats inför en föredragsturné 2018 

med en internationell alpin klättrare. 

De har tagit fram ett förslag till Klätterklassikern. Klätterklassikerns syfte är att bredda 

klättringen genom att fler klättrare provar andra grenar inom klättringen. 

Kommittén deltog vid en breddträff i Bohuslän som arrangerades med kvinnliga klättrare 

från Storbritannien och svenska värdklättrare. 

Kommittén har gett breddbidrag till 17 klubbar som arrangerat olika breddaktiviteter och 

skickat in underlag för publicering på bergsport.se. Kommittén har även haft en annons i en 

”förare” 

 

Ekonomisk redovisning 

Lön- och kanslikostnad 112 950 

Breddbidrag till klubbar  106 050 

Kostnader för föredrag  45 000 

Annons  15 000 

Kost och logi  10 000 

Arvode och reskostnad  11 000 

Summa 300 000 

 

 

 

Upplev Friluftsliv i Stockholm 

Stockholmarna erbjöds prova på fiske, orientering och klättring i området kring Häggsta-

klippan i Huddinge under sju torsdagskvällar i augusti-september. SFI-klasser, 

ungdomsgårdar och allmänhet bjöds in, och de som hittade ut stannade ofta tills mörkret föll 

och omöjliggjorde vidare aktivitet.  

De flesta provade alla tre aktiviteterna, men fika och samling runt lägerelden var också 

populärt, och inte minst regnskyddet. Tyvärr nådde inte så många ut som vi hoppats, utan vi 

hade i snitt 15 deltagare per tillfälle, antagligen beroende på avståndet till platsen och otur 

med vädret. 
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Ekonomisk redovisning 

Lön- och kanslikostnad 96 000 

Möteskostnader  1 200 

Stöd till arrangörerna  360 000 

Busshyra  45 000 

Tryck av tröjor och jackor 24 200 

Tryck av vimplar, strandflaggor mm 33 600  

Summa 560 000  

 

 

 

Förare Kebnekaise 

Projektet har fortgått enligt plan, men tyvärr med en någon försening då vädret inte var det 

bästa under sommaren och det var inte lämpligt att vistas i terrängen som skulle utforskas.  

 

Ekonomisk redovisning 

Lön- och kanslikostnad 34 775 

Helikopterhjälp 36 300 

Material  23 000 

Dataprogram 2 900 

Resa och mat 3 045 

Summa  100 020 

 

 

 

Svenska Kryssarklubben 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag       400 000 kronor  

   Verksamhetsbidrag       837 000 kronor  

   Totalt     1 237 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 7 % 

 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 42 216 42 535 43 013 42 534 41 805 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Svenska Kryssarklubben (SXK) är en ideell förening som grundades 1923. Föreningen är 

öppen för alla och varje medlem har rösträtt från 16 års ålder.  
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Organisationsbidraget har bland annat använts till att stärka och lyfta fram unga människor i 

organisationen och båtlivet samt för att öka ungas möjligheter att delta i båtlivet. Under året 

har de blivit klara med gast- och båtbanken som syftar till att ge unga möjlighet att hyra/låna 

båt av andra medlemmar samt att unga också kan anmäla sig som gastar på andras båtar. 

Funktionen blev klar i slutet maj 2017. 

SXK har även producerar en mängd artiklar av och med unga i medlemstidningen På Kryss. I 

år har 73 sidor i På Kryss varit riktade till unga läsare delvis skrivna av unga skribenter. 

Verksamhetsbidrag 

 

PX! Ungdomar - upplev skärgården 

Projektet är ett informationsprojekt som syftar till att inspirera ungdomar att komma ut på 

sjön. Information går ut via 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. 

På Facebook och Instagram har ungdomar själva bloggat med text, bilder och video om sina 

äventyr och detta fortsätter under hösten, vintern och våren. 

På mässan Allt för Sjön genomförde vi även ett ungdomsevent med namnet Välj vinden! Så 

gör du drömmen sann. 

 

Ekonomisk redovisning 

Redaktionella tjänster  (32 sidor och 33 000 ex) 234 000 

Distribution    3 090 

Event för en yngre publik 22 343 

Förbrukas i början av år 2018 4 567 

Summa  264 000 

 

 

Kryssis 

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 sommaren 2017 

genomförts med 8 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. 

Detta har införlivats genom fyra läger som riktat sig enbart till barn till ensamstående 

föräldrar genom ett samarbete med Fryshuset. Dessa fyra läger har i sin helhet bekostats med 

bidragets pengar. Totalt antal elever har under 2017 varit 79 st. 
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Ekonomisk redovisning 

Marknadsföring och kontakter med andra organisationer 42 000 

Instruktörer 66 441 

Möten och reskostnader 3 527 

Matkostnader 11 962 

Bränsle till båtarna 9 133 

Material 14 096 

Tillbehör och underhåll båtarna 31 303 

Annonsering 456 

Förbrukas i början av år 2018 17 082 

Summa  196 000 

 

 

Utbildning till befäl i SXK Seglarskola 

SXK Seglarskola (nedan kallad Seglarskolan) har bedrivit utbildning till sjöss för ungdomar 

sedan 1957. Fartygen Gratia, Gratitude och Atlantica som används för utbildningen är 

klassade som traditionsfartyg.  

Säkerheten ombord och kompetensen hos besättningen regleras av Transportstyrelsen. För 

att kunna framföra fartygen krävs en säkerhetsbesättning som har av Transportstyrelsen 

godkända certifikat. Dessa certifikat kräver att man går certifikatsgrundande utbildningar.  

Eftersom verksamheten är helt ideell arbetar de flesta befäl med Seglarskolans verksamhet 

under sin semester eller annan fri tid. Detta gör att det krävs ca 30 befälhavare, 60 styrmän, 

60 instruktörer, 30 båtsmän och 30 kockar för att klara av bemanningen på de 30-tal 

seglingar som genomförs varje år. 

Hittills under projektet har SXK genomfört Brandplatta Basic Safety, kurs i grundläggande 

säkerhet, en utbildning som alla deras befäl måste ha. De ideellt arbetande befälen kan 

utbilda inom många områden på kursen men praktiken på brandplattan måste köpas in av 

Räddningstjänsten. Master of Yachts (MoY) är en av de navigationsutbildningar som kan 

väljas för att ansöka om en traditionsfartygsbehörighet som i sin tur krävs för att segla som 

styrman eller befälhavare ombord på deras fartyg.  

 

 

Ekonomisk redovisning 

38 befäl utbildats i Basic Safety 229 055 

4 befäl utbildats i Master of Yachts 96 760 

8 befäl utbildats i ROC (Restricted Operators Certificate)    25 600 

Förbrukas i början av år 2018 25 585 

Summa  377 000 
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Svenska Livräddningssällskapet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag   1 950 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag   1 589 500 kronor 

   Totalt    3 539 500 kronor 

Har även verksamhetsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).  

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 60 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt             18 190 19 168 19 794 19 663 11 420 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är den organisation som arbetar för ett säkrare 

friluftsliv i, på och kring vatten. 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 de 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. Med fler 

än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa att använda på ett säkert sätt, utan att utsättas för 

onödiga risker. SLS riktar sig med sin vattenkunskap till alla, men ägnar särskilt intresse åt 

barnens säkerhet.  

Organisationsbidraget är ett viktigt ekonomiskt stöd för driften av kansliet, bidraget 

säkerställer ett kompetent och effektivt kansli med de funktioner som krävs för att kunna 

bistå alla olika målgrupper i samhället som efterfrågar deras kompetens och insatser. Det 

möjliggör bland annat en effektiv och säker medlemshantering. 

 

Verksamhetsbidrag 

 

Juniorlivräddare/Youth Camp 

SLS vill engagera ungdomar och unga vuxna och få dem att känna ett större intresse för 

naturen, friluftslivsaktiviteter, allemansrätten och aktiviteter i och nära vatten. De vill ge 

dessa personer kunskap, redskap och stöttning och genom detta få dem att aktivera sig i den 

lokala verksamheten.  

Det finns ingen självklar fortsättning för unga som efter avslutad simskola/Nippers vill gå 

vidare inom området utan att börja tävlingssimma. Som ett naturligt steg i fortsättningen av 

Livräddarkollo är att rikta sig till målgruppen unga, från 10 år och uppåt. För att på så sätt ge 

dem en plattform att lära sig mer om vattensäkerhet och livräddning i friluftslivet.   
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Genom att stimulera till utomhusverksamhet både i naturen och i vatten vill SLS hjälpa 

barnen att förstå vikten av säkerhet i vår natur, men även ge dem möjlighet att påverka sin 

situation. Då de kan livrädda sig själv och sina vänner kan de njuta av vad friluftslivet har att 

erbjuda. Detta ger dem möjlighet att ta vara på alla de aktiviteter som friluftslivet erbjuder i 

vattenmiljöer, allt från åka skridsko till att paddla kajak eller fiska. 

Youth Camp genomfördes under det andra projektåret, 2017, i Solbukta, Fredrikstad i Norge. 

Campen är ett sju dagars livräddningsläger med deltagare från Sverige och Norge. Barnen får 

under lägret bland annat lära sig förstahjälpen och hur man hanterar olika 

livräddningsredskap som livboj, hansa-lina och torped. De får också testa på olika 

tävlingsgrenar inom sporten livräddning. På lägret deltog 28 ungdomar och 11 ledare. Youth 

Camp är väldigt uppskattat av både ledare och deltagare och projektet kommer att avslutas 

under 2018.  

 

Ekonomisk redovisning    

Projektledning   45 997 

Utbyte med Norge  89 948 

Youth Camp  136 038 

Material      20 219 

Uppstartsstöd lokalt   40 000 

Administration  73 520 

Summa  405 722 

Resterande del förbrukas under år 2018. 

 

Utomhusmetodik i simskolan 

Svenska Livräddningssällskapet har en lång erfarenhet av att utbilda för och initiera 

sommarsimskolor. Det är en av de saker som gör Svenska Livräddningssällskapet som 

organisation unik i förhållande till andra utbildningsaktörer och organisationer inom 

simundervisning. Utöver att lära elever och deltagare att simma och klara sig i kallt och öppet 

vatten så främjar sommarsimskolan också friluftslivet och folkhälsan. Dessutom är det 

ekonomiskt sett ett billigare alternativ till alltför ofta dyra inomhussimskolor. Svenska 

Livräddningssällskapet värnar därför om sommarsimskolan som ett alternativ eller 

komplement till simundervisning inomhus. Uppdraget i detta projekt är därför att göra en 

översyn över Svenska Livräddningssällskapets sommarsimskola, revidera pedagogiken och 

upplägget och anpassa den till dagens elever, och i möjligaste mån också till skolans läroplan. 

Resultatet av projektet ska utmynna i en ny reviderad läroplan och lärarhandledning för 

sommarsimskolan i SLS och ta vara på platsen där undervisningen sker och det faktum att 

verksamheten bedrivs utomhus. Materialet är tänkt att lanseras från och med sommaren 

2020.  

 

Då projektet kom igång senare än beräknat, SLS har ansökt om samt beviljas förlängd 

dispositionsrätt, kommer en mer utförlig beskrivning tillsammans med ekonomisk 

redovisning nästa år. 
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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. 

Is är en ovärderlig tillgång vintertid som miljö för rekreation i form av skridskoåkning, fiske 

med flera aktiviteter. Från ett samhällsperspektiv bidrar aktiviteter på is till ökad folkhälsa, 

livsglädje och socialt umgänge. Den allmänna hälsotrenden bidrar också till att locka allt fler 

människor ut i naturen och ut på isarna. Dessvärre syns detta också i de senaste årens 

olycksstatistik. Allmänhetens kunskap om is och därmed förknippade risker tycks inte öka i 

samma takt som intresset att vistas på densamma. 

Det behövs bättre information till allmänheten via media och hemsidor och annat material. 

Visionen ska vara noll förolyckade vid aktiviteter på is. Idag finns ett fjällsäkerhetsråd och ett 

sjösäkerhetsråd. Dessa råd och deras arbetet i form av information och kunskapsinsamling 

har starkt bidragit till bättre säkerhet på fjället och på sjön. 

Syftet med detta projekt är att aktivera issäkerhetsrådet under i första hand 3 år, med målen 

att förbättra kunskapen om is och issäkerhet hos Sveriges befolkning. Två huvudmålgrupper 

är den breda allmänheten och organisationer/föreningar/skolor som bedriver aktiviteter på 

is. Viktiga uppgifter för rådet blir att organisera sitt arbete, att inventera kompetensen i 

issäkerhetsfrågor och att föra ut detta i samhället på olika sätt.  

En ytterst viktig uppgift är att säkra rådets fortlevnad och utveckling genom att arbeta fram 

långsiktiga finansieringsformer, till exempel genom myndighetsanknytning eller via 

partnerskap med externa aktörer med anknytning till verksamhet på is. 

2017 var Issäkerhetsrådets första”riktiga” år och mycket handlade om att finna arbetsformer 

och inriktningar för rådet. Mycket fokus har lagts på att skapa kontakt med det två 

kommunerna som ingår i rådet, Stockholms Stad och Örnsköldsvik. Under årets andra halva 

har mer och mer av arbetet inriktats på att förbereda den nya hemsidan, issäkerhet.se, med 

text och ny layout. 

 

 

Ekonomisk redovisning    

Projektledning  311 999 

Omkostnader/OH  12 288 

Resor     50 

Mötesomkostnader    5 641 

Drift av hemsida (licenser mm)  9 267 

Summa  339 245 

 

Resterande del förbrukas under år 2018. 
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Svenska Naturskyddsföreningen 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag  

   Verksamhetsbidrag    3 707 000 kronor 

   Totalt     3 707 000 kronor 

 

Får även bidrag (villkorade) från Sida 60 937 000 kr, Konsumentverket och Vinnova 625 000 

kr, Havs- och vattenmyndigheten 1 355 000 kr, Naturvårdsverket 2 810 000 kr, 

Kemikalieinspektionen 406 000 kr, Jordbruksverket 293 000, Postkodlotteriet 3 223 000 kr, 

EU 539 000 kr med flera stiftelser och kommuner.  

 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 30 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 203 000 221 000 224 000 226 000 226 000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

 
Mer friluftsliv i skolan 
Naturskoleföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Sportfiskarna erhöll 800 

000 kr för att genomföra projektet Mer friluftsliv i skolan under 2017. Föreningarna har 

samordnat projektet tillsammans i form av planering, kommunikation och utvärdering. 

 

Pedagoger från Naturskoleföreningen och Sportfiskarna har lett de 20 fortbildningsdagarna 

(tvådagarsfortbildningar vid 10 tillfällen) och stått för pedagogiska övningar och utrustning. 

Två pedagoger innebär att de har kunnat erbjuda fortbildning för 40 pedagoger samtidigt. 

Naturskyddsföreningen har hållit i administration och kommunikation och representanter 

från alla tre föreningarna på lokal nivå har deltagit under majoriteten av 

fortbildningsdagarna. 

 

Tvådagarsfortbildningarna ägde rum i lättillgängliga naturområden i Göteborg, Härnösand, 

Kristianstad, Linköping, Malmö, Norrtälje, Skövde, Nacka, Norrtälje och Uppsala. 

Fortbildningen vände sig till pedagoger i grundskolan och fritidspedagoger som vill inkludera 

mer friluftsliv i undervisningen, antingen i specifika skolämnen eller under friluftsdagar. 

 

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. 
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Alla övningar utgick från läroplanen och anpassades efter platsens och deltagarnas 

förutsättningar. Alla deltagare har fått ett intyg på att de gått fortbildningen. 

 

Fortbildningarna har fått medial uppmärksamhet i flera kommuner och regioner via TV- och 

radio-inslag och tidningsartiklar. 

 

Kommunpolitiker och kommuntjänstemän bjuds in att delta på fortbildningen, i syfte att visa 

på värdet av att satsa på friluftsliv och utomhuspedagogisk verksamhet i kommunen, och 

flera har också antagit detta erbjudande. 

 

Fortsatt spridning av läromedlet Naturen som klassrum på webben. Läromedlet utgår från de 

övningar som genomförts inom fortbildningarna Mer friluftsliv i skolan och Skogen som 

klassrum, följer läroplanen och bidrar till måluppfyllelse. Läromedlet har fokus på 

utomhuspedagogisk metod kopplat till frågor om skog, vatten och friluftsliv och består av 

övningar och lärarhandledning. 

 

Deltagande på konferenser och seminarier samt kontakter med myndigheter och forskare har 

bidragit till att uppmärksamma syftena med projektet. 

 

Utvärdering av projektet har genomförts i form av enkäter till deltagande pedagoger samt 

löpande utvärderingsmöten för de som arbetat i projektet. 

 

Resultat av projektet; 20 fortbildningsdagar för totalt 372 pedagoger har genomförts 

(tvådagarsfortbildningar). Pedagoger från 88 kommuner har deltagit. Fortbildningen har gett 

deltagarna verktyg som ger dem bättre förutsättningar att bedriva verksamhet som innefattar 

friluftsliv i skolan. Fortbildningen har gett deltagarna bättre förutsättningar för 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 genom skolan 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    600 917 
OH-kostnader  94 503 
Res- och milersättningar    31 798 
Kost och logi    32 176 
Utrustning    16 615 
Summa   776 009 
 
Resterande belopp förbrukas under början av år 2018. 
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Schysst sommar och vinter för nyanlända 

Det var andra året som Naturskyddsföreningen erhöll 2,9 miljoner kronor för att genomföra 

projektet Schysst sommar och vinter för nyanlända. 

Schysst för nyanlända har gått ut på att ta vara på de goda erfarenheter som gjorts sedan 

tidigare år genom att för andra året i rad jobba gentemot ensamkommande barn och 

ungdomar. Projektet har avsett att nå ut till unga som inte har ett givet engagemang för 

miljöfrågor och naturen samt som inte har en vana med friluftsliv.  

Under 2017 startades Schysst sommar och vinter för nyanlända på en helt ny ort, Östersund. 

Verksamhet har under året bedrivits på totalt åtta orter runt om i Sverige, Rosengård 

(Malmö), Ängelholm, Östersund, Skellefteå, Botkyrka och Järva i Stockholm (samverkan 

med flyktingboenden) samt Rimbo och Eskilstuna. 

Under året arrangerades totalt 171 aktiviteter och 1 718 unika ungdomar har deltagit i 

projektet. 

Antalet aktiviteter har under år 2017 ökat med 13% i jämförelse med året innan. Antal unika 

deltagare som deltagit i Schysst har ökat med 19,5% i jämförelse med första året. 

Efter önskemål från boenden och deltagare har friluftsaktiviteter i slutna grupper för bara 

tjejer arrangerats. 

Schysst sommar och vinter för nyanlända har uppmärksammats på sociala medier, 

exempelvis på Naturskyddsföreningens instagram konto med 24 000 följare, facebook sida 

med 164 853 följare samt medlemsutskick till ca 226 000 medlemmar. 

Flera av deltagare har medverkat på konferenser, festivaler och seminarier, med syftet att 

berätta om sitt nyvunna engagemang, men också för att statuera exempel på hur andra 

organisationer (samarbetspartners) bör jobba för att nå nyanlända.  

Projektet har kommit att bli ett förebildsprojekt för att skapa en välkomnande atmosfär för 

nyanlända. Lokala invandrarföreningar, fritidsgårdar, HVB-boenden samt 

stadsdelsförvaltningen arrangerar mer friluftsaktiviteter än tidigare. SNF har även lyckats 

skapa ett bredare nätverk och samarbete under år 2017 än vad de tidigare kunnat göra. 

Projektet har skapat en plattform för aktivering (samhällspåverkan) som möjliggjort för unga 

att bli aktörer för sin egen - och planetens – framtid. 

Projektet har bidragit till att öka kunskapen och intresset för en hållbar utveckling, naturen, 

miljön och friluftslivet hos målgruppen. Med naturen som plattform har SNF inspirerat till 

ökat samhällsengagemang. Från en känsla av maktlöshet hos ungdomarna till en ökad tilltro 

till att gå vidare i livet genom att exempelvis utbilda sig. Från häng i centrum har de bytt 

arena till att använda sig av naturen som en given mötesplats. 

Utöver dessa förändringar så mår också ungdomarna bättre, inte bara psykiskt utan även 

fysiskt.  
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Över 100 frilufts-och naturambassadörer har utbildats som också har hållit i egna aktiviteter. 

SNF har skapat fler arbetsmöjligheter hos unga i förorten. 

Schysst sommar och vinter för nyanlända har gett SNF en ovärderlig kunskap och 

möjligheten att aktivt börja processen för att bli en mer mångkulturell förening. Allt fler som 

jobbar i föreningen har med hjälp av projektet förstått vikten av att behöva bryta normer och 

invanda mönster som kan hindra deltagandet för människor i föreningen. Projektet har på så 

vis sänkt tröskeln till deltagande i friluftslivet och natur-/miljörörelsen för ungdomsgrupper i 

socialt utsatta områden samt nyanlända. 

Projektet har utvärderats genom enkäter som skett kvartalsvis och genom diskussioner med 

deltagare, ungdomsledare, projektledare, samt löpande utvärderingsmöten för de som varit 

involverade i projektet (samarbetspartners). 

 
 
Ekonomisk redovisning 
Lönekostnader    2 634 169 
OH-kostnader  374 400 
Aktiviteter  278 784 
Transporter    115 827 
Material/utrustning    46 137 
Kommunikation/marknadsföring   65 969 
Övrigt  37 687 
Summa  3 552 973 
 
Resterande medel från år 2017, 650 000 har använts. 

 

 

 

 

Svenska Orienteringsförbundet 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag     

   Verksamhetsbidrag    1 105 000 kronor 

   Totalt     1 105 000 kronor 

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet men inte till detta projekt. 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 33,5 %  

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 72 381 73 829 78 204 82 541 83 777 
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Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

 

Lärarfortbildning i orientering steg 3 

2017 har Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) fortsatt med sin lärarfortbildning i kart- och 

orienteringskunskap. Steg 1 och steg 2 har erbjudits under året och de har utbildat 625 lärare 

under 2017 och totalt i projektet så här långt 2720 lärare. Under 2017 har SOFT hållit 

fortbildningar på 29 orter. 

Under 2017 har förbundet tagit fram fyra pedagogiska filmer för att ersätta fortbildningen 

som de tidigare kallat steg 1. För att göra filmerna så pedagogiska som möjligt har de tagit 

hjälp av en idrottslärare. Film 1 handlar om grunderna i orientering, film 2 om hur du bäst 

väljer vilken väg du ska ta och film 3 om hur du gör för att förflytta dig den valda vägen. Film 

4 är en trailer som gör reklam för de övriga filmerna. 

Önskade effekter med lärarfortbildningarna samt filmerna är att lärarna blir mer trygga och 

säkra när det gäller att lära ut kartkunskap och orientering samt när det gäller att bedöma 

elevernas förmågor utifrån kunskapskraven. Vidare att lärarna genomför kvalitativt bättre 

undervisning för sina elever, med mer inlevelse och inspiration. 

Eleverna blir tryggare i hanteringen av karta och kompass, får ökad kunskap om och hänsyn 

till allemansrätten och ökat intresse för orientering och kartkunskap samt får förändrad 

attityd till att vara i skog och mark. Naturen är en naturlig del av samhället och det ska vara 

tryggt att ströva i naturen med karta och kompass.  

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning 215 945 

Arvoden och kostnader för utbildare 276 146 

Kostnader i samband med utbildning 46 298 

Kurslitteratur 47 759 

Revision 6 250 

Framtagning av filmer 202 500 

Summa 794 898 

Finansierats av årets stöd 655 000 

Resterande del från 2017  110 000 

Deltagaravgifter                    78 900 
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Flera och mera i naturen 

Svensk Orientering har fått ökad kunskap om vilka som idag vistas i naturen och vilka 

utmaningar det finns för att få fler och nya grupper att vilja och kunna upptäcka naturen.  

Under året har informationsmaterial och aktivitetspaket tagits fram. En digital plattform har 

utvecklats som innehåller kunskap, inspiration och ”spelmekanismer”. Totalt har minst 100 

av deras föreningar involverats under det första året och ytterligare minst 150 klubbar under 

det andra året. Vidare har samarbeten utvecklats med föreningar och aktörer såväl inom som 

utanför orienteringen. 

Under året har förbundet gått från 18 till 20 orter och från 13 000 till 18 500 registrerade 

deltagare. En stor del av stödet har gått till att utveckla friskvårdskonceptet hittaut. Dels att 

sprida hittaut till fler orter samt att få ännu fler som aktiverar sig i hittaut. 

Inför 2018 års säsong ser SOFT att de kommer ha över 25 orter/arrangerande föreningar. De 

uppskattar att de kommer nå över 20 000 registrerade deltagare under 2018. Det innebär 

förmodligen att de kommer att ha aktiverat 50 000 personer genom hittaut, då mörkertalet 

är stort. Dessa är främst personer som inte är med i en orienteringsförening och 75% skulle 

inte rört sig lika mycket om hittaut inte fanns. 

Under 2017 har en app och en hemsida utvecklats för att göra det enklare för arrangörer, 

men också för att göra det attraktivare för deltagarna. Detta tillsammans med en 

projektledare centralt ligger bakom den stora ökningen. 

Vidare har en informationsfolder om orientering för nybörjare tagits fram. 

Förbundet har fortsatt utveckla och genomföra Motionstränarutbildningar. Utbildningen 

riktar sig till alla från 18 år och uppåt. Under 2017 har tre utbildningar genomförts vilka nått 

ytterligare ca 50 föreningsledare. Utbildningen har fått mycket bra omdöme och nått en ”ny 

grupp” av ledare som brinner för att nå och få in nya målgrupper till orienteringen. 

Nästan alla föreningar som gått utbildningen håller 1-2 kurser för vuxna nybörjare varje år. 

Dessa kurser når målgrupper som vi tidigare inte har nått. Enligt egna undersökningar har 

föreningarna genomfört cirka 100 kurser med 1000 deltagare. 

Projektledaren har föreläst och haft seminarium för cirka 300 föreningsledare och över 50 

föreningar. 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning 91 400 

Arvoden och kostnader för motionstränare 111 876 

Skogssällskapet 1 250 

IT-kostnader plattform motionsorientering 610 863 

Summa 815 389 

 

Finansierats av årets stöd 500 000 

Resterande del från 2017  210 000 

Deltagaravgifter                  103 600 
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Svenska Turistföreningen 

Beviljade belopp  Organisationsbidrag      1 100 000 kronor 

   Verksamhetsbidrag    2 559 500 kronor 

   Totalt    3 659 500 kronor 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 4 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmar totalt 66 391 252 518 241 549 236 318 238 826 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 

STF har under 2017 för första gången sedan 90-talet sett en positiv medlemsutveckling. De 

har därför under 2017 nått ut till fler som vill upptäcka Sverige. Bakom detta ligger flera års 

strategiskt arbete. 

Under året har de fortsatt sitt påverkansarbete för att nattågen ska fortsätta gå upp till norra 

Sverige. De har även tagit fram rapporten naturklyftan som visar på att alla tyvärr inte har 

samma möjlighet och förutsättningar att ta sig ut i naturen. Under året skapade de därför 

initiativet höstlövet, där de skickade ut 35 barnfamiljer som i vanliga fall inte har 

förutsättningar för att själva kunna ta sig iväg på en resa, för att upptäcka natursköna platser 

i Sverige. 

STF har genom sina lokalavdelningar introducerat nya svenskar i allemansrätten. Under 

2017 har de fortsatt arbeta med sina medlemsombud som en viktig källa för inspiration och 

input till STFs framtida arbete. Lokalt har de genomfört 5 stycken nätverksträffar för 

kunskap och idéutbyte mellan dessa lokalavdelningar. 

Under året gjordes insatser genom deras så kallade dugnadsverksamhet, där ideella hjälper 

till med renovering av föreningens fjällstugor. Detta har inneburit att 6 stugplatser fått en 

uppfräschning genom helt ideella insatser. 

Genom organisationsbidraget från Svenskt Friluftsliv har de kunnat erbjuda sina medlemmar 

mer verksamhet och en större möjlighet att engagera sig. Vidare har de redan engagerade 

kunnat få ett bra stöd för att även i fortsättningen kunna göra en bra insats för STF och för 

natur-, kultur och friluftslivet i Sverige. 

 

Verksamhetsbidrag 

 

Unga guidar unga 

Unga Guidar Unga är ett samlingsnamn för tre projekt, Tillsammans, Friluftsfaddrar (STF 

Hajka) och Barnens Turistbyrå, med fokus på att introducera nya grupper till Sveriges natur- 
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och kulturliv. Grupper som av olika skäl inte har, eller upplever sig ha, lätt tillgång till den 

natur som STF, och andra föreningar menar ska vara tillgänglig för alla.   

Unga Guidar Unga vilar på en övertygelse om att kunskap om svenska natur- och 

kulturvärden också bidrar till en återväxt av samhällsindivider som genom sin kunskap också 

slår vakt om att värna de värdena, även i framtiden. 

Tillsammans, en ungdomsverksamhet för åldrarna 15-20 år som funnits sedan 2002. En 

verksamhet som primärt genom läger skapar möten mellan ungdomar från olika etniska, 

kulturella och sociala bakgrunder runtom i Sverige under parollen ”känn dig själv”, ”känn 

Sverige”, ”känn världen”. Verksamheten drivs av STF i samarbete med Studiefrämjandet och 

ett engagerat gäng ideella ledare. 2017 har STF haft tre Tillsammans läger runt om i Sverige, 

sportlovsvecka i Ammarnäs, tjejläger i Brantevik på Österlen och höstlovet på Svartsjö i 

Stockhoms skärgård. Under året 2017 har en ledarutbildning bedrivits med 7 nya 

Tillsammansledare. De har även aktiverat en lokal tjejgrupp med Tillsammansdeltagare i 

Stockholm som har träffats och gjort mindre aktiviteter tillsammans samt upprättat en 

lånegarderob med kläder för deltagare inom Tillsammans. 

Projektet STF Hajka lanserades i juni 2017 och är en digital matchningstjänst som förenar 

människor och genererar kunskapsutbyten. Genom tjänsten erbjuds en digital plattform för 

den som vill dela sin passion för naturen med andra. Man kan lägga in att man vill hålla i en 

aktivitet som ledare eller att man söker efter någon att dela en aktivitet med. Ett slags 

användargenererat ”natur-Tinder” där initiativtagare som känner sig hemma i naturen kan 

matchas med naturnoviser. 

 

Barnens Turistbyrå. En turistbyrå av barn, för barn. På barnensturistbyrå.se kan barn tipsa 

barn om saker att se och göra i Sverige. Konceptet lanserades av STF i en första version 2012 

i syfte att belysa att den bästa semestern varken behöver vara särskilt dyr eller ligga långt 

bort för att bli en succé för hela familjen. Nylanseringen 2017 syftar till att förflytta den 

tidigare mycket uppskattade kampanjen till att utgöra ett permanent inslag i STF:s utbud. 

Med ökat fokus på allemansrätt, användarvänlighet och nya kanalval både innehållsmässigt 

och tekniskt är tanken att inspirera barn till att vilja upptäcka naturen.  

Utanför den tekniska plattformen har de som avsikt att påbörja utbildningen av guider med 

inriktning på att förgylla barnens fysiska vistelse på STF:s anläggningar genom att hitta 

lekfulla och pedagogiska sätt att förmedla allemansrättens principer. Tanken är att erbjuda 

en ”naturskola” på ett urval av anläggningar under de stora skolloven. Som bamseklubben 

med allemansrätt-fokus. Barnens Turistbyrå kommer att trycka på lärandeaspekten. 

Plattformen blir därmed ytterliga en kanal att värna allemansrätten genom att på ett aktivt 

sätt skapa, sprida och lära ut allemansrättens principer på ett lekfullt sätt som appellerar till 

barn. Arbetet kräver en arbetsgrupp från STF och pedagoger för att på bästa sätt hitta former 

som kan appliceras på STF:s anläggningar.  

Samtliga projekt har utvecklats under 2017 i syfte att bli permanenta inslag i Svenska 

Turistföreningens verksamhet.  
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Ekonomisk redovisning  

Projektledning  442 875 

Vidareutveckling, förvaltning av plattformar  404 543 

Drift, support och licenskostnader  8 157 

Promotionmaterial  166 090 

Framtagning av animerat/pedagogiskt material HAJKA 295 500 

Vidareutbildning av ledare  13 018 

Tillsammansläger   296 401 

Marknadsföring/annonsering (utskick och sociala medier) 290 993    

Summa 1 917 577 

 
 
 
 
 
 

Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom 

Under sommaren 2017 deltog 18 familjer och totalt 57 deltagare i familjefjällveckan för barn 

och ungdomar med Downs syndrom och deras familjer.  

Syftet med arrangemanget är att ge barn och ungdomar med Downs syndrom samt deras 

syskon och föräldrar möjlighet att genomföra, uppleva och njuta av fjällvandring och allt som 

hör sommarfjället till med utgångspunkt i varje enskild deltagares egna förutsättningar. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Ledararvoden samt resekostnader   99 500 

Marknadsföring    12 000 

Arvode musiker    12 000 

Diverse omkostnader    12 000 

Summa  135 500 
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Ut på fjället med er 
STF:s Fjälluffa är en satsning för att göra det möjligt för flera unga vuxna att upptäcka fjällen 

på ett roligt, lärorikt och spännande sätt. Fjälluffa riktar sig mot unga mellan 18 - 25 år som 

inte har stor fjällvana och som vill lära sig mer om friluftsliv på fjället, fjällvandring och hur 

det är att bo på STF:s fjällboenden. 

 

Under 2017 tog de emot ca 400 deltagare och satsningen fortsätter under 2018 och 2019. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Overhead - projektägare 30 000 

Projektledning 60% 11 månader 248 000 

Framtagning av utbildningsmaterial 115 000 

Framtagning av fortbildning för stugvärdar 25 000 

Rekryteringskampanj 60 000 

Enkätverktyg och uppföljning deltagare 12 000 

Rapportsammanställning 34 000 

Resor och arvoden guide 65 000 

Inköp av utrustning för utbildning 19 000 

Profilmaterial, skydds- och säkerhetsutrustning 16 000 

 

Summa 624 000 

 

 

Här går det att läsa hela rapporten; 

https://issuu.com/devocy/docs/stf_fja_cc_88lluffa_20171107?e=30074127/55334144 

 

 
 
 

https://issuu.com/devocy/docs/stf_fja_cc_88lluffa_20171107?e=30074127/55334144
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Bilagor 

Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS2010:2008 

Sammanställningen sökta och beviljade bidrag 2017 

Svenskt Friluftslivs årsredovisning 2017 

 

 

 

 

 

 


