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Instruktioner för Svenskt Friluftslivs
fördelningskommitté och prioriterade områden
Fastställd av styrelsen 2018-05-15

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté skall vid fördelning av medel för 2018 ta hänsyn till följande:
1)

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/får av Svenskt Friluftslivs styrelse.

2)

I förordningen definieras friluftsorganisation som ”ideell organisation som har till huvudändamål eller
som väsentlig del av sin verksamhet att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv”. Styrelsen anser
att fördelningskommittén skall prioritera de organisationer som har till huvudändamål att bedriva eller
främja långsiktigt hållbart friluftsliv.

3)

Kommittén skall, när det gäller organisationsbidrag, eftersträva en förutsägbarhet i förhållande till tidigare
bidragsgivning.

4)

När kommittén bedömer ansökningarna skall ansökningar som strävar 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.

5)

Regeringen menar i budgetpropositionen att könsuppdelad statistik kommer att efterfrågas i kommande
redovisningar. Kommittén skall därför, vid bedömning av ansökningar, beakta frågan om könsfördelning.

6)

Andelen av det totala beloppet som skall utbetalas som organisationsbidrag skall uppgå till 40-50 % av
totalbeloppet. Övriga medel betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl korta som långsiktiga
bidrag.

MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening.

