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Om Svenskt Friluftsliv
för 23 ideella friluftsorgaSvenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation
2 miljoner medlemskap, varav
nisationer i Sverige som tillsammans har ca
s består organisationerna av
300 000 är barn och ungdomar. Tillsamman
gar.
närmare 9 000 lokala- och regionala förenin
de ideella frian genteluftsorganisationerna i Sverige och är talesm
iften är att
mot regering, riksdag och myndigheter. Uppg
svenska
det
för
garna
ättnin
bevara och utveckla föruts

SVENSKT FRILUFTSLIV FÖRETRÄDER

friluftslivet genom att:

> Värna allemansrätten
> Stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna
> Höja friluftslivets status i samhället
ghet att
Målet är att människor i Sverige ska ha möjli
utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.
organisaSvenskt Friluftsliv består av 23 ideella
ftsliv och
frilu
i
kring
tioner, alla med stark föran
folkhälsa:

en
Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korp
nSvenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbu
det Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges
b4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklu
ben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska

Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben,
sSvenska Gång- och Vandrarförbundet, Sven

,
ka Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben
Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddnningssällskapet, Svenska Orienteringsförbu
det, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistför
eningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska
Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.
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Ordförande har ordet
Det gångna året har Svenskt Friluftsliv lagt ner mycket arbete på att bygga
relationer. Huvudfokus har legat på en politisk kampanj som syftar till att
ge oss bättre ekonomiska förutsättningar för vårt viktiga arbete, men även
relationerna till och mellan medlemsorganisationerna upplever jag har
stärkts. Det så kallade supervalåret 2014 har nu börjat och våra förväntningar på politiken är höga men rimliga.
SEDAN FLERA ÅR TILLBAKA sveper en formlig hälso-

och motionsvåg fram över Sverige. Kraftmätningslopp
som Vättern runt och Vansbrosimningen blir fulltecknade inom minuter och internet kokar när anmälningssajterna öppnar. Undersökningar visar att många av oss
motionerar alltmer samtidigt som vi också tänker mera
på hur mycket och vad vi äter. Det är en härlig utveckling. Men det finns också en annan sida. Samtidigt som
allt fler rör sig allt mer finns en grupper som rör sig allt
mindre. Det handlar om barnfetma som når allt längre
ner i åldrarna, det handlar om ungdomar som fastnar
i ett stillasittande inomhus framför platta skärmar,
det handlar om en utveckling där långtidsarbetslöshet
och dålig kosthållning kombinerat med brist på fysisk
aktivitet går hand i hand. Det finns sällan några enkla
lösningar på svåra problem, men jag är själv övertygad
om att våra organisationer erbjuder många vägar in till
ett mer fysiskt aktivt och hälsosamt liv för alla – oavsett
kön, religion, ålder eller etnisk tillhörighet.
UNDER 2013 HAR VI TRÄFFAT flera riksdagsledamöter,

kommunföreträdare och myndighetschefer än någonsin
tidigare. Vi berättar om hur våra organisationer skulle
kunna lära alla barn simma. Hur vi skulle kunna ta ut
alla dagis-/förskolebarn i naturen och berätta om allemansrättigheter och allemansskyldigheter. Och vi berättar om hur vi kan hjälpa till att bredda rekryteringsbasen för idrotten och hur Sverige på sikt skulle kunna
erövra fler VM- och OS guld om flera människor i tidig
ålder kom ut i skog och mark för att utan krav på resul-

avsevärt i vårt arbete med att ge inte minst unga män-

tat pröva på t.ex. paddling, orientering eller skidåkning.

niskor en sund start i livet med bra utevanor och en

Men framförallt berättar vi om friluftslivets inneboende

ökad fysisk aktivitet. Jag upplever att vi nu har ett stort

egenvärde, hur forskningen visar att vi blir friskare, mår

gehör inom alla politiska partier för både våra idéer och

bättre och får ett rikare liv av att röra oss lagom mycket

våra behov. Det är med stor spänning och tillförsikt jag

ute i skog och mark.

ser fram mot det kommande året.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR en tydlig idé om hur vårt

bidrag till ett bättre samhälle kan se ut och vi vet vad
våra medlemsorganisationer behöver för att kunna
förverkliga den. Med ett förbättrat ekonomiskt stöd och

Stefan Nyström

schyssta skatteregler kommer vi att kunna öka tempot

ORDFÖRANDE SVENSKT FRILUFTSLIV
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Viktiga händelser under året

> Socialdemokraterna har i sin skuggbudget
aviserat en höjning av det statliga friluftsanslaget med 100 %.
> Moderaterna har aviserat en breddning
av idrottslyftet så att detta även omfattar
friluftslivets organisationer.
> Svenskt Friluftsliv har deltagit i
Almedalsveckan 2013.
> Svenskt Friluftsliv har varit medarrangör
av Tankesmedjan 2013.
> Under 2013 har Svenskt Friluftsliv hållit
flera GS/VD-seminarier.
Samarbete med Svenska Postkodlotteriet via Postkodstiftelsen
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2013 drivit

ett

Nytt samarbete
med PR-byrå
UNDER 2013 HAR AVTAL SLUTITS med PR-byrån

projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Geelmuyden-Kiese som under 2013 bistått Svenskt

Detta projekt har som mål att ge Svenskt Friluftslivs

Friluftsliv i detta projekt. Under året har därför drygt

medlemmar samma undantag i Socialavgiftslagen som

30-talet riksdagsledamöter uppvaktats, samt ett 10-tal

idrottens organisationer, samt att öka den statliga

andra beslutsfattare. Ett antal debattartiklar har skrivits

medelstilldelningen för friluftslivets organisationer.

för publicering i rikspress, lokalpress samt medlems-

Svenskt Friluftsliv inledde projektet under 2012 med

tidningar (totalt ca 30). Det har lämnats in underlag till

två workshops för att samla organisationerna och fort-

riksdagsdebatter, vi har deltagit i Almedalsveckan, del-

sätta att bygga vår gemensamma värdegrund för det

tagit i SvD-bilaga, Naturkompaniets höstkatalog mm.

fortsatta arbetet.
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Regeringens friluftspolitiska proposition

SEDAN 2010 FINNS EN FRILUFTSPOLITIK i Sverige med

finns representerade. De 10 nätverken har under 2013

10 mål för politiken. För att konkretisera denna frilufts-

tagit paus, då dessa levererat underlag till ovan nämnda

politik gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att

rapport. Därutöver har Svenskt Friluftsliv varit aktiv i

operationalisera dessa mål. Naturvårdsverket samt ett

arbetet med ett förslag till uppföljning av friluftsliv inom

20-tal myndigheter och Svenskt Friluftsliv har engage-

miljömålen och friluftslivsmålen under ledning av Na-

rats i arbetet och tio nätverk, ett för varje mål, bildades.

turvårdsverket.

En rapport överlämnades till regeringen 2012.
I DECEMBER 2012 LADE regeringen fram sin frilufts-

politiska skrivelse ”Mål för friluftspolitiken” (Skr
2012/13:51). I skrivelsen redovisar regeringen insatser
med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2010. I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftspolitiken och det redogörs även för vilka satsningar
som gjorts för att uppnå dessa mål. Regeringens syn på
det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av
målen för friluftspolitiken redovisas också.

De tio friluftsmålen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UNDER 2013 HAR Svenskt Friluftsliv deltagit i plane-

ring och genomförande av 2013 års Tankesmedja som
samlar friluftslivets aktörer till dialog. I detta ingår
även att utse årets friluftskommun. Vi har även deltagit
i myndighetsmöte för friluftsliv där samtliga myndig-

8.
9.
10.

Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs
för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet

heter med ansvar för friluftspolitikens genomförande
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Fördelning av de statliga medlen

2013 ÅRS ANSLAG. Svenskt Friluftslivs styrelse har

preliminära fördelningen av anslaget för 2014. Detta

utsett en fördelningskommitté bestående av fem leda-

innebar att de sökande redan då hade möjlighet att

möter. Kommittén fördelar statsbidraget utifrån förord-

anpassa sitt budgetarbete för 2014. Totalt har kom-

ningenom statsbidrag till friluftsorganisationer. Syftet

mittén sammanträtt tre gånger under 2013. Samtliga

med bidraget är att stödja att människor organiserar sig

ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs

för vistelse i naturen och utövandet av friluftsliv med

beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs

allemansrätten som grund samt att ge alla människor

hemsida.

möjlighet att genom friluftsliv få naturupplevelser,

Totalt inkom 62 ansökningar från 27 olika organisa-

välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap

tioner om totalt 40 MSEK, varav 24 MSEK i organisa-

om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas antingen

tionsbidrag (16 ansökningar) och 16 MSEK i verksam-

som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. Med

hetsbidrag (46 ansökningar). Översökningsgraden var

organisationsbidrag avses stöd till organisationer i

46 procent. Antalet ansökningar och organisationer har

förhållande till organisationens medlemsantal och ak-

ungefär varit de samma under de tre år som Svenskt

tivitetsnivå och med verksamhetsbidrag avses stöd till

Friluftsliv har fördelat medlen, dock sjunker beloppen

organisationer för en specifik verksamhet efter särskild

som organisationerna ansöker om vilket troligen rör sig

prövning. Kommittén fördelade i januari 2013 (prelimi-

om en anpassning till rådande medelsnivå.

närt besked kunde lämnas redan i oktober 2012) medel
för budgetåret 2013. I bilaga till årsredovisningen finns

ÅTERRAPPORTERING AV 2012 ÅRS ANSLAG. Under

en redovisning av samtliga fördelade medel 2013.

våren 2013 rapporterade Svenskt Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet

2014 ÅRS ANSLAG. Fördelningskommittén har under

med förordning SFS2010:2008. Denna rapportering

oktober 2013 haft ett fördelningsmöte där man tog

ligger senare till grund för Naturvårdsverkets återrap-

ställning till de inkomna ansökningarna. Fördelnings-

portering till regeringen. År 2012 fördelade Svenskt

kommittén tillkännagav den 1:a november 2013 den

Friluftsliv 27,785 miljoner kronor i bidrag till frilufts-
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organisationer, varav 19,438 miljoner kronor avsåg

”Skogen som klassrum” har nått minst 28 000 grund-

organisationsbidrag till 15 organisationer och 8,347

skoleelever. Några projekt syftar till att utbilda ledare,

miljoner kronor avsåg verksamhetsbidrag till projekt vid

vilket gynnar möjligheten att i följande aktiviteter öka

15 organisationer. Tio organisationer fick endast organi-

antalet deltagare.

sationsbidrag, tio andra organisationer fick endast verksamhetsbidrag och fem organisationer fick både och.
Organisationsbidragen möjliggör stor verksamhet

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till Natur-

vårdsverket finns utlagd på www.svensktfriluftsliv.se.

med många deltagare, till exempel har över 17 000

I budgetpropositionen för 2014 rapporterar regeringen

personer deltagit i Svenska Livräddnings Sällskapets

om Svenskt Friluftslivs fördelningsarbete och menar att

sommarsimskola. I medeltal ger anslaget ger cirka 25

friluftsorganisationerna är ”viktiga för att skapa intresse

kr/medlem till de organisationer som får organisations-

och möjlighet för såväl barn och ungdomar som vuxna

bidrag.

att utöva friluftsaktiviteter. De bedriver en verksamhet
som bland annat främjar folkhälsan och möjliggör för

PROJEKT FÖR BARN OCH UNGDOMAR har priorite-

olika grupper av människor att få del av motion och

rats av styrelsen i Svenskt Friluftsliv, bland annat har

naturupplevelser. Andra viktiga uppgifter är att skapa

Svenska Turistföreningen arrangerat lägervecka för barn

mötesplatser i naturen för människor med olika etnisk

och ungdomar med Downs syndrom och deras familjer.

bakgrund och med olika förutsättningar att vistas ute i

Svenska Jägareförbundets friluftsdagar för invandrar-

naturen samt att uppmuntra barns utevistelse”. Reger-

ungdomar har engagerat runt 300 deltagare. I Svenskt

ingen konstaterar att Svenskt Friluftslivs bidrag till fri-

Friluftslivs projekt ”Green Team” har cirka 150 barn

villigorganisationer under 2012 väl uppfyller bidragets

deltagit och här vänder man sig bl.a. till ensamkom-

syften och att anslaget ger goda effekter för samhället.

mande flyktingbarn. Naturskyddsföreningens projekt

Vidare bedömer regeringen att bidraget gör stor nytta.

Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté

Ulf Uddman (ordf.)

Eva Bjernudd

Klas Sandell

Svenska
Kennelklubben

Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet

Karlstads Universitet
(t.o.m. 20130930)

Christina Frimodig

Anna Waxin

Erik Backman

Naturvårdsverket

Sveaskog Naturupplevelser AB

Gymnastik och idrottshögskolan (fr.o.m.
20131001)
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Hänt under 2013
Almedalsveckan 2013
UNDER SOMMAREN DELTOG Svenskt Friluftsliv i Al-

medalsveckan. Vi genomföre ett 20-tal möten med politiker på den segelbåt som vi hade till vårt förfogande och
deltog i seminarier och andra möten i Visby under de
dagar som Svenskt Friluftsliv var närvarande.
Helena Bouveng (M) och Stefan Nyström.

Mikael Magnusson (S) och Ulf Silvander.

Cecilia Magnusson (M) och Stefan Nyström.

Ulf Silvander och Gustaf Hoffstedt (M).

Naturvårdsverkets dialog om allemansrätten
DEN 22 NOVEMBER 2011 PRESENTERADE Klas Sandell

vårdsverket har initierat en dialog om allemansrätten

och Margareta Svenning en utredning om allemansrät-

där Svenskt Friluftsliv och flera av medlemsorganisatio-

ten som finansierats av Naturvårdsverket. Utredarna

nerna har deltagit. Dialogmöten har hållits vid tre till-

menar att allemansrätten bör finnas kvar i sin nuva-

fällen under 2012. Därtill har även ett större s.k. ”open

rande form. Utredarna menar även att vissa justeringar

space” möte hållits. Under 2013 avslutades dialogen

kan behöva göras för att förtydliga vissa delar av alle-

med ett möte på Naturvårdsverket under mars månad.

mansrätten. Svenskt Friluftsliv lämnade under februari

Svenskt Friluftsliv har under 2013 färdigställt en arbets-

månad 2012 ett tämligen initierat och omfattande

rapport om allemansrätten som kommer att ligga till

remissvar på utredningen till Naturvårdsverket. Natur-

grund för våra fortsatta ställningstaganden.
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Hänt under 2013
Remisser och officiella skrivelser
från Svenskt Friluftsliv
UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV skrivit re-

missvar och yttrat sig över följande utredningar:
» Remissvar avseende regeringens departementsskri-

» Socialdepartementet – Forum för hälsofrämjande (3
gånger under året).
» Slutseminarium för Friluftsliv i Förändring på KSLA
(Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) , 12 februari.

velse ”En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet”.
» Remissvar angående Skogsstyrelsens allmänna råd
”Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30§ SvL
– Del 2”.
» Skrivelse till Naturvårdsverket och Boverket angående
”Naturvårdsverkets, Swecos och WSP:s rapporter
angående strandskyddet”.
» Remissyttrande om Boverket och Naturvårdsverkets
utvärdering av strandskyddet

Samarbete över gränserna i Norden
UNDER OKTOBER MÅNAD publicerades en gemensam

debattartikel undertecknad av paraplyorganisationerna
för friluftsliv i Norge, Danmark, Sverige och Finland
samtidigt som Nordiska Rådet sammanträdde i Oslo.
Målet med debattartikeln är att Nordiska Rådet på sikt
skall anta ett gemensamt nordisk friluftspolitisk handlingsprogram.

Remissyttrandena och skrivelserna finns utlagda på
Svenskt Friluftslivs hemsida, www.svensktfriluftsliv.se.

SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR I ”Det Nordiska Fri-

luftslivs Nätverket”(NFN). Övriga medlemsorganisatio-

Konferenser och seminarier

ner är FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon – Nor-

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR VARIT representerat vid

rådet i Danmark och Friluftsforum i Finland. Nätverket

följande konferenser:

har haft två möten under året.

» Tankesmedja, Naturvårdsverket, Miljödepartementet,
Svenskt Friluftsliv, Djurönäset, 17-18 april.
» Ekonomistyrningsverket 20 september (Bidragsgivning i kvalitetssammanhang).

ge), FL (Friluftslivets Landsforbund – Norge), Frilufts-

Vid mötet i Ivalo firades att närverket funnits i 20 år.
Syftet med samarbetet är dels att lära av varandra, dels
att lyfta gemensamma frågor gentemot Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet.

Stefan Nyström
och Ebba Busch
(Kd)
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Hänt under 2013
Kommunikation och utåtriktat arbete
SVENSKT FRILUFTSLIV PÅVERKAR debatten och po-

Svenskt Friluftsliv skrivit två egna debattartiklar (Alla

litiken. Mycket fokus har lagts på att nå ut i media, dels

förlorare om friluftslivet sviks, Vackra ord lär inte barnen

själva, dels i samverkan med andra. Detta har kunnat

simma) och två i samarbete med andra (Dags att urbani-

genomföras tack vare stöd från Svenska Postkodlotteriet.

sera friluftslivet samt Sluta behandla ideella föreningar

Svenskt Friluftsliv har under 2013 uppvaktat såväl politis-

som företag). Artiklarna fick stort genomslag och den

ka partier som enskilda riksdagsmän. Vi har träffat drygt

förstnämnda publicerades i ett 30-tal tidningar över hela

30-talet av riksdagens ledamöter. Därutöver har vi upp-

landet. Publicitet har skett i riks- och lokalmedia, fack-

vaktat den politiska ledningen på Miljödepartementet.

press och medlemsorganisationernas tidningar. Totalt

Vi har deltagit i de dialogmöten som Naturvårdsver-

har cirka 120 artiklar/notiser/webbnotiser registrerats.

ket anordnat om allemansrätten. Vi har haft kontakter
med Miljödepartementet och Socialdepartementet på

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV sänt ut sju

tjänstemannanivå.

nyhetsbrev till en bredare krets av intressenter. Nyhets-

Svenskt Friluftsliv har tillsammans med Orienterings-

breven sänds ut till ca 800 mottagare. Dessutom har

förbundet uppvaktat Fortifikationsverket med anledning

nyhetsbrev riktade till riksdagspolitiker skickats under

av att man krävt ett nyttjanderättsavtal för mark som vi

året. Nyheter har löpande förmedlats via Twitter

anser vara allemansrättsligt tillgänglig.

(@SvFriluftsliv) sedan hösten 2012 där Svenskt Frilufts-

Dialog har förts med Skogsstyrelsen, där Svenskt
Friluftsliv ingår i sektorsråd Svea.

liv har ca 400 följare.
Svenskt Friluftslivs ordförande, Stefan Nyström, hade
under våren 2013 en ledare i bilaga till Svenska Dagbla-

VI HAR INFORMERAT OM NYHETER inom Svenskt Fri-

luftsliv genom pressmeddelanden, totalt sju stycken.

det. Bilagan handlade om friluftsliv.
Svenskt Friluftsliv har tillsammans med Skogsstyrel-

Vidare har vi bistått de organisationer som beviljades

sen initierat ett arbete med att aktivera Fas III arbeten i

anslag med ett ”standardiserat” pressmeddelande som

fjällen. Övriga parter i arbetet är Naturvårdsverket, STF

anpassades till de organisationer som ville förmedla

och länsstyrelserna. Svenskt Friluftslivs förhoppning är

nyheten om beviljade anslag från Svenskt Friluftsliv.

arbetet skall kunna påbörjas under KV-I 2014.

Budskapen rörde den summa man beviljats och framförallt vad pengarna ska användas till. Under året har

Svenskt Friluftsliv har deltagit i regeringens inbjudan
om dialog med det civila samhället.

Svenskt Friluftsliv i styr- och referensgrupper
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR DELTAGIT i Skogsstyrel-

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR ÄVEN INGÅTT i Skogssty-

sens regionala sektors råd för region Svea, rådet har haft

relsens referensgrupp för regeringsuppdraget om sko-

2 möten under året. Svenskt Friluftsliv har varit repre-

gens sociala värden. Referensgruppen har sammanträtt

senterat i styrelsen för MISTRA:s forskningsprogram

tre gånger under 2013.

Future Forests, som har sammanträtt fem gånger under
året.
I Partsgemensamt forum ingår Svenskt Friluftsliv som

Under 2013 har Socialdepartementet initierat ”Forum
för hälsofrämjande” där Svenskt Friluftsliv deltagit vid
tre möten. Syftet med forumet är främja samverkan,

en av 16 organisationer. Forumet startades den 9 mars

dialog och erfarenhetsutbyte mellan offentliga, privata

2012 och har träffats regelbundet sedan dess. Forumet

och ideella aktörer kring hälsofrämjande insatser med

är en mötesplats för dialog och samråd mellan regering-

fokus på kost och fysisk aktivitet.

en och det civila samhällets organisationer. Ungdoms-

Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets natur-

styrelsen sammankallar och administrerar forumet.

rum som sammanträtt vid ett tillfälle under året.

Svenskt Friluftsliv ingår även i bidragsnätverket som

Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets frilufts-

består av bidragsgivande myndigheter under ledning av

kommun som sammanträtt vid två tillfällen under 2013.

Ungdomsstyrelsen. Nätverket har träffats 2 gånger under året. Målet med nätverket är att utbyta erfarenheter
mellan bidragsgivande myndigheter.
Årsredovisning 2013 | Svenskt Friluftsliv
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Viktigt att satsa på?
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■ Friluftslivets samhällsnytta är oomtvistad. Det framgår inte minst av de
mål för friluftspolitiken som nyligen
debatterades i riksdagen. Målen som
regeringen formulerar visar att man
har insett friluftslivets betydelse, men
tyvärr är det ett vackert paket utan
innehåll. Alla tankar om ökade medel till friluftslivet lyser nämligen helt
med sin frånvaro.

Hundratusentals barn och unga är
med i aktiviteter som arrangeras av
det svenska friluftslivet. Föreningsverksamhet är i sig ett bra vaccin mot
att hamna i utanförskap. Genom att
vara med i en förening inom till exempel friluftsliv eller idrott utvecklar
ungdomar sin identitet, får erfarenheter och kunskaper. Det ger framtidstro, en känsla av personlig frihet
och en större tilltro till samhället.
Hur viktigt det är att tillhandahålla
meningsfulla fritidsaktiviteter åt våra
barn och unga, visar inte minst de
oroligheter som va

Årsredovisning 2013 | Svenskt Friluftsliv
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Hänt under 2013
Green Team
GREEN TEAM, SOM ÄR ETT externfinansierat projekt,

har till syfte att få barn och ungdomar mer intresserade
av friluftsliv, natur och miljö. Tanken med Green Team
är att de olika friluftsorganisationer som finns lokalt gemensamt arbetar fram ett smörgåsbord av friluftsaktiviteter som barn och ungdomar får möjlighet att prova på.
NORMALT GENOMFÖRS GREEN TEAM av en grupp

på 10-15 ungdomar som provar på friluftsaktiviteter 1
gång per vecka i ett par månader under en termin. Den
lokala fritidsgården i kommunen eller hos kommunens
bostadsföretag utgör marknadsföringsplattformen
för Green Team. Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer står för innehållet i aktiviteten. Green Team
genomförs i första hand för att nå grupper i områden
där friluftsliv inte är vanligt. Aktiviteten har också genomförts med ensamkommande flyktingbarn. Sedan två
år samarbetar Svenskt Friluftsliv med Studiefrämjandet
för att underlätta spridningen av Green Team.

Mer och fler
I NOVEMBER 2012 BEVILJADES Svenskt Friluftsliv till-

Utvecklingsarbete inom
organisationen
Uttag 2014-01-09 Källa: Retrieve
r

SVENSKT FRILUFTSLIVS ORDINARIE årsstämma

genomfördes den 18 april 2013 på Djurönäsets konferedaktör: Åsa Carlsson tel: 044-18 55 62
e-post: debatt@kristianstadsbladet.se
skriv till: Debatt, Kristianstadsbladet, 291 84 Kristianstad
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Weberyd. En ny ledamot valdes in i styrelsen; Anders

det en
r trots
och
värdmlikt på
vs

Danielsson (Svenska Kanotförbundet).

foto: bass nilson

Replik till Karin
Hillqvist ”En marknadsutsatt offentlighet” den 28/6.

■ Vi betalar skatt för att
det ska gå till våra barns
skolgång, för att våra föräldrar ska få den bästa
omsorgen på ålderns höst
och få den bästa sjukvården.
Vinst behövs inte för
att vårda riskkapitalisternas enorma vinster som
plockas ut med räntesnurror till skatteparadisen.
Det är bedrägeri mot folket som i god tro betalar
sina skatter för att dessa
ska gå till skola, vård, omsorg.

a 3 av 25Skolutbildning, vård och

ösning på detta.
er åtnjuter nämocialavgiftslagen
ala sociala avgifbasbelopp (cirka
) för sina utövatslivets organisaamma undantag
gifter om ersätt999 kronor per
v anser att även
organisationer
ta sociala avgifstnadsneutrala
edriva verksambidra i strävan
älle.
an bidra till ett
erande Sverige.
ara ett verktyg
verktygslådan.
ytta fullt ut. Då

jekt med fokus på friluftsliv (”Mer & fler”). Projektet är
en förstudie och syftet är att hitta former för att nå och
förmå nya svenskar, främst i yngre åldersgrupper, att
börja bedriva friluftsliv. Arbetet sker genom workshops
med medlemsorganisationerna och till projektet är även
en forsklare från Linköpings Universitet knuten.
DEN 6 MARS 2013 GENOMFÖRDES en uppstart med in-

främjandet Region Mälardalens rapport om mångfald.

Riskkapitalister
förstör välfärden

ull fritid åt våra
medlemmar.

medel från Ungdomsstyrelsen till ett Integrationspro-

ledande workshop. Under workshopen delgavs Frilufts-

En kassako?

m
ks

riksdagsledamoten Irene Oscarsson (Kd). Vid årsstämman omvaldes ledamöterna Karin Brand och Håkan

Privatisering

foto: lasse ottosson

rensanläggning, Djurö. Ordförande för årsstämman var

sammans med några av våra medlemsorganisationer

omsorg ska inte drivas efter samma principer som
när Volvo bygger bilar. I
dåliga tider kan Volvo dra
ner på ett skift och tillverka mindre antal bilar,
men skola, vård och omsorg kan inte dra ner på
personal och material om
vinsterna inte blir tillräckligt stora. Vi ser nu hur
det gått i många fall när
skola, vård och omsorg
missköts för att generera
större vinster.

Sveriges näst största friskolekoncern J B Education, som ägs av risk-

kapitalbolaget Axcel lägger ner sina skolor. Det är
bra för ägarna som givetvis ska investera sina vinster i något annat ännu
mer lukrativt. För dem
som valde någon av dessa
skolor måste det kännas
snopet.
Genom vår storlek och
erfarenhet skapar vi
trygghet för våra elever och för föräldrar. Så
skrev Sveriges näst största
friskolekoncern J B Education, tidigare John Bauer, på sin hemsida. Men
J B visade sig vara allt annat än ett tryggt val.
År 2011 hade koncernen
en vinst på 74 miljoner
kronor. Siffrorna för 2012
vill företaget inte lämna ut. Man skryter med
den kraftfulla utvecklingen som skett de senaste
åren. Men nu lägger man
ner då avkastningen inte
blev tillräckligt stor. Ja så
kan det gå när man låter
skola, vård och omsorg bli
en marknad där den lilla
människan görs till kund
för att tjäna pengar på.
Detta säger en hel del
om alla privatiseringar
och dumheter som försiggår idag i vårt M-styrda
samhälle där marknaden
sköter allt.

Under Tankesmedjan för friluftsliv, den 17 april, hölls

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2013 genomfört

nisationer som kommunrepresentanter.

ett seminarium som var välbesökt av såväl ideella orga-

två GS/VD-seminarier. Dels den 10 september - Finns
något (mer-) värde av friluftsorganisationer? Seminariet

DEN 4 SEPTEMBER HÖLLS en avslutande workshop

byggde på rapporten ”Civilsamhället i samhällskontrak-

hos Livräddningssällskapet där Scouterna höll en pre-

tet” och genomfördes i Svenska Livräddnings Sällska-

sentation om projekten ”Värsta Fördomen” och ”Redo

pets lokaler i Bromma. Dels den 19 nov – ”Kan vi få med

för Naturen”. Jägareförbundet visade sin film om Nya

nya målgrupper i friluftslivet?” Hur är det att driva ett

svenskar i Naturen och berättade om de friluftsdagar

normkritiskt perspektiv gällande integration och arbeta

som de arrangerar, där de vänder sig till nyanlända

med medlemsstöd inom den egna organisationen. Semi-

ungdomar via olika gymnasieskolor. Projektet kommer

nariet genomfördes i Korpens lokaler i Idrottens hus.

att avslutas under 2014.

Kent Wallin
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Fortkörning

Är polisen rädd för fortkörare?

■ Jag har vid ett flertal
tillfällen klagat på fortkörningarna genom Nymölla. Eftersom mina klagomål inte givit någon ef-

GS/VD-seminarier

het är det ingen fara för
någon.

Vad gör polisen? Jo, ringer och varnar mig istället
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Styrelsen 2013
STYRELSEN HAR SAMMANTRÄTT NIO GÅNGER under 2013. Svenskt Friluftslivs styrelse

har under året bestått av följande ledamöter:
STEFAN NYSTRÖM (Ordförande)
Sportfiskarna
Stefan är generalsekreterare för Sportfiskarna och civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm. Han brinner för att flera barn och
ungdomar tidigt i livet ska upptäcka den fantastiska livskvalitet och
glädje som friluftslivet ger. Utövar själv många former av friluftsliv
och gärna i anslutning till vatten. Hyser en stor kärlek till fjällnära
skogar och fritt strömmande vatten.
KARIN BRAND (Vice ordförande)
Svenska Livräddnings Sällskapet
Karin är Generalsekreterare för SLS och brinner för ideella organisationers möjlighet till utveckling. Barn och ungdomars rätt till ett
aktivt friluftsliv är ett av de områden som hon sätter främst. Goda
vanor som börjar tidigt ger ett friskare vuxenliv, det vinner ALLA på.

PER KLINGBJER
Svenska Fjällklubben
Per är bosatt i Stockholm och arbetar som stabschef vid Sveriges
geologiska undersökning i Uppsala. Har varit aktiv i Svenska Fjällklubben i närmare 30 år och har ett starkt engagemang för friluftsliv
och fjällen.

MARIE STENSEKE
Göteborgs Universitet
Marie är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. På
fritiden föredrar hon det enkla friluftslivet, en tur till fots eller på
skidor med termos och grillkorv i ryggsäcken.

SYLVIA NYLIN
Svenska Turistföreningen
Sylvia är vice generalsekreterare för Svenska Turistföreningen.
Hennes första friluftserfarenheter gjorde hon i Hälsingslands skogar som barn, då var det fiske och bärplockning som gällde. Skogen
har numera bytts mot segling och skidåkning. Inget slår Stockholms
skärgård en vacker sommardag.

HÅKAN WEBERYD
Svenska Jägareförbundet
Håkan är f.d. generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet, numera
verksam vid Optimus Advokatbyrå AB. Fritidsintressen är jakt, fiske,
vandring och motionscykling. Han har ambitionen att tillföra styrelsen bred och mångårig erfarenhet från den ideella sektorn, såväl ur
juridiskt som praktiskt perspektiv.

ANDERS DANIELSSON
Svenska Kanotförbundet
Anders är generalsekreterare i Svenska Kanotförbundet men arbetar
även som lärare i Skellefteå. Han brinner för att barn och ungdomar
ska få en meningsfull fritid. Kunskap är viktigt och därför är utbildning en fråga där han lägger ner extra mycket energi. Samarbete
mellan organisationer för att komma längre med förenade krafter
är en käpphäst. Alla former av friluftsliv, gärna det enkla och lätttillgängliga lockar.
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Framtiden
UNDER 2014 KOMMER Svenskt Friluftsliv att fokusera

att ligga i framkant när det gäller att genomföra frilufts-

på genomförandet av det projekt som finansieras av

politiken och under 2013 kommer vi att förbereda oss

Svenska Postkodlotteriet. Detta innebär att vi kommer

för den anslagshöjning som vi ser att politikerna, oavsett

fortsätta vårt arbete med att få politikernas förståelse

partifärg, nu är positiva till.

för friluftslivets betydelse. Svenskt Friluftsliv kommer

Administration och kansli
UNDER ÅRET HAR ULF SILVANDER (GS) och Elisabeth

Svenskt Friluftsliv har under året hyrt kanslilokaler

Rytterström varit anställda som tjänstemän på Svenskt

av Friluftsfrämjandets rikskansli, Instrumentvägen 14,

Friluftslivs kansli. Därutöver har ett par personer varit

Hägersten fram till den 30 november. Därefter av Sport-

projektanställda kortare och längre tid, däribland An-

fiskarnas rikskansli, Svartviksslingan 28, Bromma.

ders Tysk som varit ansvarig för projektet Green Team.
Under året har Torgny Håstad varit organisationens

Revisorer har varit Kerstin Hedberg (Finnhammars)
och Klas Weidstam (lekmannarevisor).

allemansrättslige expert. Därutöver har administrativa
tjänster köpts av Friluftsfrämjandet, Mälardalsregionen/Ingrid Petsäll-Spires. Kommunikationsarbetet har
bedrivits genom Tina Fors/New Republic. Den extra
insatsen för PR-aktiviteter i projektet som finansieras
av Svenska Postkodlotteriet har köpts från PR-byrån
Geelmuyden-Kiese. Totalt uppskattas arbetsinsatserna

Ulf Silvander

under 2013 ha omfattat motsvarande ca 4 årsarbeten.

Generalsekreterare

Medlemskap
SVENSKT FRILUFTSLIV ÄR MEDLEM i följande organisationer:

» Arbetsgivaralliansen
» PFSC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
» Ideell arena

Årsredovisning 2013 | Svenskt Friluftsliv
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Ekonomisk redovisning 2013
STYRELSENS KOMMENTAR TILL EKONOMISKA REDOVISNINGEN. Ökningen av projektbidrag

är att hänföra till stödet från Svenska Postkodlotteriet och detta återspeglas på kostnadssidan
under verksamhets- och kanslikostnader. Överskottet 2013 motsvarar de ränteintäkter som
föreningen erhållit under året.

RESULTATRÄKNING

NOTER

2013

2012

		
kronor
kronor
INTÄKTER
Organisationsbidrag		

1 800 000

Projektbidrag

1

3 184 840

2 000 000
610 421

Medlemsavgifter		

190 000

115 000

Övriga intäkter		

121 900

15 870

		

5 296 740

2 741 291

Summa intäkter		

5 296 740

2 741 291

KOSTNADER
Verksamhets- och kanslikostnader

2

-3 678 110

-1 437 280

Personalkostnader

3

-1 617 381

-1 589 079

		

-5 295 491

-3 026 359

Resultat före finansiella kostnader 				
och intäkter		

1 249

-285 068

Ränteintäkter		

346 702

463 367

Räntekostnader 		

-308

-434

Finansnetto		

346 394

462 933

Årets resultat		

347 643

177 865

52 482

136 499

Reservering av ändamålsbestämda medel			

-24 764

FINANSIELLA POSTER

Fördelning av årets resultat
Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel		

Kvarstående belopp för året		

16

400 125

289 600
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Ekonomisk redovisning 2013
BALANSRÄKNING

2013-12-31

2012-12-31		

		kronor

NOTER

kronor

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier

4

0

0

Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar i intresseföretag

5

0

25 000

Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar					
Övriga fordringar		

1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

132 464

25 0000
10 406		

		
132 465
35 406
Kassa och Bank		

6 069 707

6 529 532

Summa Omsättningstillgångar		

6 202 172

6 564 938

Summa Tillgångar		

6 202 172

6 564 938

				
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget Kapital				
Fritt Eget Kapital				
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond

5

Övriga ändamålsbestämda medel

2 707 000

2 707 000

6

85 783

138 265

Balanserat resultat		

1 180 903

891 303

Årets resultat efter fördelning		

400 125

289 600

Summa Eget kapital		

4 373 811

4 026 168

Kortfristiga Skulder				
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder

7

70 093

155 669

1 347 976

1 981 081

Upplupna kostnader och 				
förutbetalda intäkter

8

410 292

402 020

Summa Kortfristiga Skulder		

1 828 361

2 538 770

Summa Eget Kapital och Skulder		

6 202 172

6 564 938

Årsredovisning 2013 | Svenskt Friluftsliv
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Ekonomisk redovisning 2013
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR			
Redovisnings- och värderingsprinciper			
Allmänna upplysningar
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej
anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.				
			
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras.			
			
Bidrag				
Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget är
avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda
kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.			
				
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid
inbetalning från medlemsorganisationen.					
		
Ränteintäkter
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Not 1 – Projektbidrag

ANSLAG
		

RESERVERAT
FÖR 2014

Forskarskola i Friluftsliv

311 235

0

311 235

GreenTeam

342 391

-255 565

86 826

Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv fas 1

2 797 087

-2 797 087

0

Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv fas 2

750 000

0

750 000

Ungdomsstyrelsen, mer och fler

291 700

-132 188

159 512

4 492 413

-3 184 840

1 307 573

SUMMA

18

FÖRBRUKAT
UNDER ÅRET
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Ekonomisk redovisning 2013
Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader		

2013

2012

Mediasatsning		

134 686

198 093

VD/GS möte		

9 190

Nordiskt arbete		

1 240

14 345

Ett friluftslyft		

0

46 736

GreenTeam*		

255 565

257 609

Information om allemansrätten		

0

90 000

Fördelningskommittén		

20 841

24 969

Frisk i Natur		

0

60 000

Gemensam vision Friluftslivet		

27 718

136 499

Postkodlotteriet		

2 803 789

202 913

Ungdomsstyrelsen, mer och fler		

132 188

0

Allemanrätten		

50 000

0

Resor		

22 892

15 670

Övrigt		

220 001

390 446

		

3 678 110

1 437 280

* ingår personalkostnader med		

226 264

236 564

Not 3 – Personalkostnader
		
Medeltalet anställda har uppgått till		

3

3

Löner och ersättningar 		

1 117 764

1 072 856

- varav lön GS		

662 182

647 586

- varav styrelsearvoden		

62 042

56 106

Sociala kostnader		

374 859

370 310

Pensionskostnader		

117 311

123 851

- varav GS		

106 458

118 038

Not 4 – Inventarier		
2013-12-31
2012-12-31
IB anskaffningsvärde		

21 200

21 200

Årets anskaffningar		

0

0

Årets utrangeringar		

0

0

		

21 200

21 200

IB ack.avskrivningar		

-21 200

-21 200

Årets avskrivningar		

0

0

UB ackum värdeminskning		

-21 200

-21 200

UB bokfört värde		

0

0
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Ekonomisk redovisning 2013
Not 5 – Buffertfond
				
Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att
säkerställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle förändras. Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.			

Not 6 – Övriga ändamålsbestämda medel		

2013

2012

85 783

113 501

Underlag Friluftslyft			

24 764

Gemensam vision för friluftslivet - intern kampanj		
		

85 783

138 265

Not 7 – Övriga kortfristiga skulder				
Ej förbrukade projektmedel:				
Forskarskola i Friluftsliv		

311 235

GreenTeam, föreningskommittén		

86 826

311 235
42 391

Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv, fas 2		

750 000

1 297 087

Ungdomsstyrelsen, mer och fler		

159 512

291 700

Personalskatter		

40 376

38 493

Övriga skulder		

27

175

		

1 347 976

1 981 081

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

Särskild löneskatt		

60 704

62 992

Semesterskuld inkl. soc. avg.		

193 816

197 328

Övrigt		

155 772

141 700

		

410 292

402 020

Årsredovisning 2013 | Svenskt Friluftsliv

Ekonomisk redovisning 2013
STOCKHOLM 2014

Stefan Nyström

Anders Danielsson

Håkan Weberyd		Karin Brand

Sylvia Nylin

Per Klingbjer

Marie Stenseke

Revisionsberättelse har avgivits 				

Kerstin Hedberg

Klas Weidstam

Auktoriserad revisor
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Redovisning av fördelade medel 2013
I ENLIGHET MED LAG (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ide-

ella organisationen Svenskt Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till friluftsorganisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Naturvårdsverket, beslutade
Naturvårdsverket att lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2013-01-07 med 27785000 kronor.
Under våren 2013 rapporterade Svenskt Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet med förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorganisationer.
Rapporteringen ligger till grund för Naturvårdsverkets återrapportering till regeringen.
FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN på opartiskhet vid fördelningen av medel har Svenskt Friluftslivs

styrelse inrättat en fördelningskommitté bestående av 5 ledamöter. Dessa var under 2013 Ulf
Uddman (ordf.), Eva Bjernudd, Christina Frimodig, Anna Waxin, Klas Sandell (t.o.m. 2013-0930) samt Erik Backman (fr.o.m. 2013-10-01). Fördelningskommittén sammanträdde totalt tre
gånger under 2013. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.
Inför budgetåret 2013 delegerade Svenskt Friluftslivs styrelse till Fördelningskommittén att fördela 25 985 000 kronor efter styrelsen avsatt 1 800 000 kronor för Svenskt Friluftslivs ändamål.
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN GENOMFÖRDE följande slutgiltiga fördelning vid sitt sammanträde

13-01-07 enligt förordning (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:
ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION 			

BELOPP KR

Ornitologerna (fortsatt nedtrappning med 1/3)			

135 000

Naturskoleföreningen (fortsatt nedtrappning med 1/3)			

130 000

Botaniska föreningen (fortsatt nedtrappning med 1/3)			

80 000

Cykelfrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem)		

560 000

Friluftsfrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem)		

9 600 000

Hälsofrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100kr/medlem)		

300 000

Livräddningssällskapet (minskning under 3 år ner mot 100kr/medlem)		

1 925 000

Turistföreningen (ökning med 20 %)			

600 000

Kryssarklubben (ökning med 20 %)			

72 000

Sportfiskarna (ökning med 10 %)			

3 300 000

Båtunionen (ökning med 10 %)			

330 000

Folksportförbundet (minskning med 3 %)			

32 000

Cykelsällskapet (ökning med 5 %)			

13 000

Summa organisationsbidrag			

17 077 000

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION		

BELOPP KR

Fältbiologerna
Tilldelas bidrag till projektet Mötesplats Naturen;
mångårigt projekt, nu för slututvärdering

300 000

Scoutrådet
Tilldelas bidrag till projektet ”Scouting med etniska organisationer” (850 000 kr)
samt till projektet ”Reclaim the friluftsliv” (565 000 kr)		

1 415 000

Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”Framtidens sportfiskare” overhead minskas
med 70 000 (855 000 kr) samt till projektet KlassDraget (320 000 kr) 		

1 175 000

Svenskt Friluftsliv
Tilldelas bidrag till projektet ”Green Team”		
22

300 000
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Redovisning av fördelade medel 2013
Turistföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Aktivt sportlov i fjällen” (60 000 kr),
projektet ”Lägervecka med Downs syndrom” (120 000 kr) samt till
projektet ”Unga utvecklar fjällen – fjällen utvecklar unga” (472 000 kr)		

652 000

Gång- och vandrarförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Barn- och ungdomssatsning”, saknar utfall, halvering

65 000

Orienteringsförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering”		

650 000

Riksförbundet Sveriges 4H
Tilldelas bidrag till projektet ”Verksamhetsutveckling – fokus Svealand och
Östergötland” (350 000 kr) samt till projektet ”Geocaching som pedagogiskt
verktyg” (320 000 kr)			

670 000

Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Livräddarkollo”			

540 000

Hälsofrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Nu öppnade sig en ny värld”		

106 000

Naturskyddsföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Bevara naturens upplevelsevärden”,
för delen inspirera till mer friluftsliv i skolan			

300 000

Naturskoleföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Bevara naturens upplevelsevärden”
Tillsammans med ovan
Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Kottar och barr i förskolan”
(600 000 kr) samt projektet ”Öppna skogsgläntan” (350 000 kr)		

950 000

Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Regionsläger utomhus för 16-20 år” (200 000 kr) samt
projektet ”Helgläger för ungdomar utomhus” (109 000 kr)		

309 000

Kanotförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”EPP paddling för alla”, en tjänst istället för två		

500 000

Jägareförbundet
Tilldeals bidrag till projektet ”Nya svenskar i naturen”			

493 000

Förbundet Skog och Ungdom
Tilldelas bidrag till projektet ”hemma o på fjället”			

108 000

Hembygdsförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Ung ambassadör”			

200 000

Kryssarklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Optimistläger för barn i åldern 7-12 år” 		

175 000

Summa verksamhetsbidrag			

8 908 000
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