
 

      

Protokoll för 2019 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om 

statsbidrag till friluftsorganisationer 

Per capsulam 2019-01-10 

 

Beslutande: Eva Bjernudd, ordförande 

                         Erik Backman 

                         Hasse Berglund 

 Ulrika Askengren 

 Cecilia Magnusson 

Adjungerad: Ulf Silvander 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

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

detta möte kan genomföras per capsulam.  

 

§2. Ansökningar om statsbidrag för år 2019 till friluftsorganisationer har inkommit med 

sammanlagt belopp på 30.395.000 kr för organisationsbidrag och med 43.191.455 kr för 

verksamhetsbidrag, dvs totalt 73.586.455 kr. Regering och riksdag har beslutat om ett anslag 

på 47.785.000 kr att fördela till friluftsorganisationer.  

 

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

bidrag till friluftsorganisationer för bidragsåret 2019 enligt bilaga 1, fastställdes. Bidragen 

lämnas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket, anslag 

13:3 Stöd till friluftsorganisationer, ap 10 stöd till friluftsorganisationer. Förordningen 

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

§4. Jäv anmäldes av Ulrika Askengren för Scouterna och Eva Bjernudd avseende Korpen 

Sveriges Motionsidrottsförbund. Jävig ledamot närvarar inte när bidrag till aktuell 

organisation diskuteras och beslutas.  

§5. Kommittén konstaterade att samtliga ansökande organisationer var behöriga och 

uppfyllde gällande förordning och kan därför beviljas medel. 

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

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

bidraget har använts samt beträffande verksamhetsbidrag lämna en redogörelse för vilket 

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

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

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

 



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

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

Svenskt Friluftsliv. 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

 

Justeras 

 

 

 

Eva Bjernudd   Cecilia Magnusson 

ordförande    protokolljusterare 

 



Fördelning av bidrag för 2019 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer                                                     Bilaga 1 

Organisationsbidrag per organisation Belopp kr 

Cykelfrämjandet      525 000 

oförändrat 

Friluftsfrämjandet       9 400 000 

ökning med 400 000 kronor 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet     190 000 

minskning ner till 100 kronor per medlem 

 

Sportfiskarna                         5 000 000  

ökning med 200 000 kronor 

 

Svenska Båtunionen     520 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Fjällklubben      100 000 

oförändrat 

Svenska Folksportförbundet  

grundbelopp 100 000 

 

Svenska Frisksportförbundet     110 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Islandshästförbundet 110 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Jägareförbundet 750 000 

grundbelopp 

Svenska Kennelklubben    750 000 

ökning med 50 000 kronor 

 

Svenska Kryssarklubben    490 000  

ökning med 10% 

Svenska Livräddningssällskapet  1 800 000  

minskning med 150 000 kronor 

 

Svenska Turistföreningen  2 200 000 

ökning med 10% 

 

Sveriges Ornitologiska Förening 220 000 

ökning med 10% 

 



Svenskt Friluftsliv     3 700 000 

reserverat av styrelsen 

 

Summa organisationsbidrag 25 965 000 

 

 

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 

 

Cykelfrämjandet,    

Tilldelas bidrag till projektet ”Hållbara stigar och leder för alla”     500 000 

 

Friluftsfrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Skogsmulle 2020” (1 100 000 kronor), 

”Meningsfull väntan – Hälsa och integration” (950 000 kronor) samt  

till ”Skogshjältarnas - skolmodell för barns hälsa och miljömedvetenhet” 

(1 200 000 kronor) 3 250 000 

 

Förbundet Skog och Ungdom,  

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

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

”Region Öst Kvalité” (185 000 kronor)  370 000 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag.  

Riksförbundet Hälsofrämjandet,           

Tilldelas bidrag till projektet ”Må bra med allemansrätten – en viktig  

del i skolundervisningen”     350 000 

 

Riksförbundet Sveriges 4H,          

Tilldelas bidrag till projektet "Lära genom att göra" i naturen på  

4H-gård (625 000 kronor) samt till projektet ”Uppdrag Skattjakt  

natur; hjärta och hälsa” (400 000 kronor)  1 025 000 

 

Scouterna,  

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

     

Sportfiskarna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Åtgärdspaket främjande och  

integration” (2 950 000 kronor) samt till projektet ”KlassDraget”  

(1 600 000 kronor) 4 550 000 

 

Svenska Brukshundsklubben 

Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för  

människa och hund i samverkan” (600 000 kronor) 600 000 

 



Svenska Båtunionen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”SBU Akademin”     260 000 

Svenska Cykelsällskapet,      

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag. 

Svenska Folksportförbundet 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag. 

Svenska Frisksportförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Vattenliv” 487 500 

 

Svenska Gång- och Vandrarförbundet 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag.  

Svenska Islandshästförbundet, 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag.  

Svenska Jägareförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Välkommen till naturen” 400 000 

Svenska Kanotförbundet,       

Tilldelas bidrag till projektet ”Ansökan om Friluftstjänster 2019” 

med 500 000 kronor), ”PowerPaddle” (165 500 kronor) samt till 

projektet ”Säker paddling i skolan” (407 000 kronor)    1 072 500 

  

Svenska Klätterförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Instruktörsutbildningar” med 

(1 000 000 kronor) samt till projektet ”Utbilda idrottslärare för  

klättring” (394 000 kronor) 1 394 000 

  

Svenska Kryssarklubben, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Ny på sjön” (156 000 kronor) samt  

till projektet ”Utbildning i SXK Seglarskola” (378 000 kronor)    534 000 

 

Svenska Livräddningssällskapet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” (600 000 kronor), 

”Utomhusmetodik i simskolan” (655 000 kronor) samt till projektet 

”Certifierad ungdomsledare/Youth Camp” (484 000 kronor) 1 739 000 

 

Svenska Naturskyddsföreningen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Schysst för nyanlända” med  

(1 300 000 kronor) samt till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med  

Naturskoleföreningen och Sportfiskarna” (975 500 kronor)    2 275 500 

                                                                         



Svenska Orienteringsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering steg3”        385 000 

Svenska Turistföreningen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med  

Downs Syndrom (141 500 kronor) samt till projektet ”Tillsammans”  

(200 000 kronor) 341 500 

Sveriges Ornitologiska föreningen             

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturpedagogisk utveckling” med 

(150 000 kronor) samt till projektet ”Idébanken” (36 000 kronor) 186 000 

 

                 

Summa verksamhetsbidrag 21 820 000 


