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Bilaga 5 

Beslut om av styrelsen väckta ärenden
  

Styrelsen har genomfört ett strategiarbete för Svenskt Friluftsliv under 2018 som har förankrats vid ett 
flertal tillfällen på Svenskt Friluftslivs VD/GS-möten. Vid arbetet med den nya strategin för Svenskt 
Friluftsliv har utredningen identifierat att stadgarnas ändamålsparagraf (§3) och Svenskt Friluftslivs 
vision bör ändras för att bättre harmonisera med Svenskt Friluftslivs långsiktiga strategi. Därför 
förelägger styrelsen årsstämman tre förslag; 

A) En ändring av Svenskt Friluftslivs ändamålsparagraf (§3 i stadgarna). 

B) En ändring av Svenskt Friluftslivs vision. 

C) En långsiktig strategi för Svenskt Friluftslivs arbete. 

A Stadgeändring 

Svenskt Friluftslivs styrelse föreslår en ändring av Svenskt Friluftslivs ändamålsparagraf i enlighet med 

nedanstående förslag. Tidigare text är överstruken och förslaget till ny text är rödmarkerat och kursiverat. 

Ny ändamålsparagraf 

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

• Att arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och vårt gemensamma arena natur- och 

kulturlandskap. 

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

• Att verka för att friluftslivets status höjs i samhället. 

• Att verka för att vårda och värna allemansrätten inte försvagas. 

Förslag till beslut: Årsstämman beslutar om ny ändamålsparagraf för Svenskt Friluftsliv, enligt ovan. 

B Svenskt Friluftslivs vision 

Svenskt Friluftsliv har haft visionen ”Vi välkomnar alla ut i naturen” sedan 2013. Styrelsen anser att denna vision 

behöver bytas ut till ”Mer friluftsliv för alla”. Som på ett mer aktivt sätt lyfter fram friluftslivets nytta. 

Förslag till beslut: Årsstämman beslutar om ny vision för Svenskt Friluftsliv: Mer friluftsliv för alla. 

C En ny strategi för Svenskt Friluftsliv 

Styrelsen har tagit fram en ny strategi för Svenskt Friluftsliv som förankrats under 2018 bland 

medlemsorganisationerna. Strategin finns bilagd detta dokument. 

Förslag till beslut: Årsstämman beslutar om strategi för Svenskt Friluftsliv, enligt bilaga. 

 

 


