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Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv består av 23 ideella organisa-

tioner, alla med stark förankring i friluftsliv och 

folkhälsa:

Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen 

Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbun-

det Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 

4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Bruks-

hundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska 

Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svens-

ka Folksportförbundet, Svenska Frisksportför-

bundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, 

Svenska Jägareförbundet,  Svenska Kanot-

förbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska 

Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, 

Svenska Livräddningssällskapet, Svenska 

Orienteringsförbundet, Svenska Skridsko- 

förbundet och Svenska Turistföreningen.

SVENSKT FRILUFTSLIV FÖRETRÄDER de ideella fri-

luftsorganisationerna i Sverige och är talesman gente-

mot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att 

bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska 

friluftslivet genom att:

> Värna allemansrätten
> Stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorga-

nisationerna
> Höja friluftslivets status i samhället

Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att 

utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorga-

nisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 

300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av 

närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar.



Årsredovisning 2012 | Svenskt Friluftsliv 3

Ordförande har ordet  4

Viktiga händelser under 2012  5

Regeringens friluftspolitiska proposition  6

Fördelningen av de statliga medlen  7

Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté 7

Hänt under 2012 8

Naturvårdsverkets dialog om allemansrätten  8

Remisser och officiella skrivelser från Svenskt Friluftsliv  8

Konferenser och seminarier  8

Samarbete över gränserna i Norden  8

Samarbete med Svenska Postkod Lotteriet 8

Allemanslotteriet  9

Utåtriktat arbete  9

Svenskt Friluftsliv i styrgrupper  10

Tankesmedja 2013 10

Green Team  10

Utvecklingsarbete inom organisationen  11

Bidrag till information om allemansrätten  11

Framtid 11

Styrelsen 2012  12

Administration och kansli  13

Ekonomisk redovisning 2012 14

Resultaträkning 14

Balansräkning 15

Tilläggupplysningar 16

Noter 16

Underskrifter 19

Redovisning av fördelade medel 2012 20

Organisationsbidrag per organisation 20

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation 20

Innehållsförteckning



4 Årsredovisning 2012 | Svenskt Friluftsliv 

Ordförande har ordet

STUNDTALS HÖGLJUDDA och resursstarka krafter ar-
gumenterar för begränsningar av allemansrätten genom 
lagstiftning, samtidigt som snabb expansion i storstad-
områden innebär ett kraftigt exploateringstryck på våra 
grönytor och rekreationsområden. Likaså höjs politiskt 
starka röster för att försvaga strandskyddet ytterligare. 
Svenskt Friluftsliv har ständig beredskap för att delta 
i debatten och försvara alla människors rätt att kunna 
komma ut i naturen för nöje och rekreation nära hem-
met. Tillsammans är vi starka.

FÖR TREDJE ÅRET HAR VI HAFT regeringens förtroende 
att verka ”i myndighets ställe” och fördelade de 28 Mkr 
som riksdagen anslagit för stöd till friluftslivet. Det är 
små men välkomna medel där varje krona gör skillnad 
på marginalen. Redovisningarna från förra årets projekt 
och bidrag är glädjande läsning som visar att våra med-
lemsorganisationer utgör en grundbult i arbetet med att 
visa inte minst unga människor ut i naturen.

REGERINGENS SKRIVELSE OM FRILUFTSLIVET presen-
terades strax före jul och utgör en välkommen och viktig 
bas för vårt fortsatta arbete med att utveckla det svenska 
friluftslivet. De mål som nu slagits fast är genomtänkta 
och logiska. Tyvärr saknas fortsatt medel för genomför-
ande liksom anslag för en långsiktig satsning på forsk-
ning om friluftslivets värden.

Kraften, viljan och förmågan i våra ideella rörelser är 
stark, tyvärr gör de små statliga bidragen att den inne-
boende kapaciteten att bidra till folkhälsa, integration 
och hållbara arbetstillfällen inte kommer i närheten 
av sin fulla potential. Svenskt Friluftsliv arbetar vidare 
med oförminskad styrka för att synliggöra värdet av 
friluftslivet och hur vi kan och vill bidra till att förbättra 
folkhälsa och integrationsarbete.

Stefan Nyström
ORDFÖRANDE SVENSKT FRILUFTSLIV

Svenskt Friluftsliv har under året fortsatt att flytta fram positionerna i ar-
betet för ett starkt friluftsliv byggt på goda förutsättningar för våra med-
lemsorganisationer att visa människor vägen ut i vår fantastiska natur. Vår 
gemensamma arena inklusive allemansrätten är samtidigt utsatt för starkt 
tryck på flera olika sätt.
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Viktiga händelser under året

> Regeringen har lagt fram skrivelsen 
Mål för friluftspolitiken (Skr 2012/13:51).

> Naturvårdsverket har redovisat 
regeringsuppdraget om mätbara 
mål i friluftspolitiken.

> Svenskt Friluftsliv har sökt och beviljats 
medel från Svenska Postkod Lotteriet.

> Svenskt Friluftsliv har återredovisat 
statsbidraget för friluftsorganisationer  
för första gången.
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I JUNI 2010 LADE REGERINGEN FRAM PROPOSITIONEN 

”FRAMTIDENS FRILUFTSLIV” (PROP. 2009/10:238).

Under december samma år antog riksdagen proposi-
tionen. Under 2011 och delar av 2012 arbetade Natur-
vårdsverket samt ett 20-tal myndigheter, forskningspro-
grammet Friluftsliv i förändring och Svenskt Friluftsliv 
med att konkretisera de 10 friluftspolitiska målen. 
Naturvårdsverket tillskapade tio nätverk, ett för var och 
ett av friluftsmålen. De tio nätverken har letts av perso-
ner från olika myndigheter samt Svenskt Friluftsliv och 
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Totalt 
har 100-talet personer engagerats från mer än 20 myn-
digheter och andra intressenter. Nätverken har lämnat 
förslag till mätbara mål och stämt av dessa sinsemellan. 

Naturvårdsverket har därefter tagit fram en rapport 
med förslagen. Rapporten har remissbehandlats under 
november månad 2011. Den färdiga rapporten lämnades 
till Miljödepartementet den 1:a mars 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 de-
cember 2010. I skrivelsen redovisas mätbara mål för fri-
luftspolitiken 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.

Regeringens friluftspolitiska proposition
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2012 ÅRS ANSLAG. Under hösten 2010 inrättades en 
fördelningskommitté vid Svenskt Friluftsliv bestående 
av fem ledamöter. Kommittén fördelade i januari 2012 
(preliminärt besked kunde lämnas redan i oktober 2011) 
medel för budgetåret 2012.

2013 ÅRS ANSLAG. Fördelningskommittén har under 
oktober 2012 haft ett fördelningsmöte då man tog ställ-
ning till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkän-
nagav i oktober den preliminära fördelningen av anslaget 
för 2013. Detta innebar att de sökande redan då hade 
möjlighet att anpassa sitt budgetarbete för 2013. Totalt 
har kommittén sammanträtt fyra gånger under 2012. 
Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelnings-
kommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt 
Friluftslivs hemsida. Under hösten 2012 omarbetades 
Svenskt Friluftslivs hemsida bl.a. för att underlätta an-
sökningsförfarandet. Se även redovisningen i bilagan 
till förvaltningsberättelsen när det gäller fördelning av 
medlen.

Totalt inkom 61 ansökningar från 29 olika organisa-
tioner om totalt 46 MSEK, varav 28 MSEK i organisa-
tionsbidrag (17 ansökningar) och 18 MSEK i verksam-
hetsbidrag (44 ansökningar). Översökningsgraden var 64 
procent.

ÅTERRAPPORTERING AV 2011 ÅRS ANSLAG. Under 
våren 2012 rapporterade Svenskt Friluftsliv för första 
gången om fördelningen av statsanslaget till Naturvårds-
verket i enlighet med förordning SFS2010:2008. Denna 
rapportering ligger senare till grund för Naturvårdsver-

kets rapportering till regeringen. Svenskt Friluftslivs rap-
portering till Naturvårdsverket finns utlagd på hemsidan. 
I budgetpropositionen för 2013 rapporterar regeringen 
om Svenskt Friluftslivs fördelningsarbete och menar att 
friluftsorganisationerna är ”viktiga för att skapa intresse 
och möjlighet för såväl barn och ungdomar som vuxna 
att utöva friluftsaktiviteter. De bedriver en verksam-
het som bland annat främjar folkhälsan och möjliggör 
för olika grupper av människor att få del av motion och 
naturupplevelser. Andra viktiga uppgifter är att skapa 
mötesplatser i naturen för människor med olika etnisk 
bakgrund och med olika förutsättningar att vistas ute i 
naturen samt att uppmuntra barns utevistelse”.

TOTALT INKOM 32 ANSÖKNINGAR från 23 olika or-
ganisationer om totalt 54.5 MSEK, varav 25.9 MSEK i 
organisationsbidrag (14 ansökningar) och 28.6 MSEK i 
verksamhetsbidrag (18 ansökningar). Översökningsgra-
den var nästan 100 procent. Samtliga föreningar som 
ansökt om medel fick ett preliminärt besked redan under 
förvintern 2010. Det formella beslutet togs i januari 2011 
och sändes både via mejl och brev till samtliga berörda 
föreningar.

Totalt fick 21 organisationer dela på anslaget 27.785 
tkr, av vilka 70% fördelades som organisationsbidrag och 
30% i form av verksamhetsbidrag. 

SAMMANFATTNINGSVIS KONSTATERAR regeringen att 
Svenskt Friluftslivs bidrag till frivilligorganisationer un-
der 2011 uppfyller bidragens syften och även har innebu-
rit att föreningarna lyckats överträffa sina uppsatta mål.

Fördelning av de statliga medlen

Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté

Ulf Uddman (ordf.)
Svenska 
Kennelklubben

Klas Sandell
Karlstads Universitet

Christina Frimodig
Naturvårdsverket

Anna Waxin
Sveaskog Natur- 
upplevelser AB

Eva Bjernudd
Korpen Svenska 
motionsidrottsförbundet
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Hänt under 2012

Naturvårdsverkets dialog om allemansrätten

Remisser och officiella skrivelser 
från Svenskt Friluftsliv.

Samarbete över 
gränserna i Norden

Konferenser och 
seminarier

DEN 22 NOVEMBER 2011 presenterade Klas Sandell och 
Margareta Svenning en utredning om allemansrätten 
som finansierats av Naturvårdsverket. Utredarna menar 
att allemansrätten bör finnas kvar i sin nuvarande form. 
Utredarna menar även att vissa justeringar kan behöva 
göras för att förtydliga vissa delar av allemansrätten. 
Svenskt Friluftsliv lämnade under februari månad ett 
tämligen initierat och omfattande remissvar på utred-
ningen till Naturvårdsverket.

UNDER ÅRET HAR Svenskt Friluftsliv skrivit remissvar 
och yttrat sig över följande utredningar:

> Remissvar avseende rapporten ”Allemansrätten och 
dess framtid”, utgiven av Naturvårdsverket.

> Remissvar angående Naturvårdsverkets förslag 
att upphäva föreskrifter för LONA-bidraget (NSF 
2004:19) och att ersätta dessa med nya (NV-12914-11).

> Skrivelse till naturvårdsverket angående synpunkter 
på kriterier för urval av riksintressen för friluftsliv.

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

SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR I ”Det Nordiska Fri-
luftslivs Nätverket”(NFN). Övriga medlemsorganisatio-
ner är FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon – Nor-
ge), FL (Friluftslivets Landsforbund – Norge), Frilufts-
rådet i Danmark och Friluftsforum i Finland. Nätverket 
och dess projektgrupper har haft två möten under året. 
Syftet med detta samarbete är dels att lära av varandra, 
dels att lyfta gemensamma frågor gentemot
Nordiska Ministerrådet.

Nätverket har fått finansiering till ett gemensamt 
nordiskt projekt, Frisk i Naturen, om friluftsliv och 
hälsa. Projektet administreras av FRIFO och Svenskt 
Friluftsliv ingår i styrelsen för projektet. Syftet med 
projektet är att visa vad friluftslivet kan göra för folk-
hälsan– en relativt outnyttjad resurs i folkhälsoarbetet 
inom de nordiska länderna och även inom det Nordiska 
ministerrådet. Projektet har avslutats under 2012.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR VARIT representerat vid 
följande konferenser:

> Tankesmedja, Naturvårdsverket, Miljödepartemen-
tet, Svenskt Friluftsliv, Djurönäset, 14-15 mars.

> Högre seminarium om allemansrätten vid juridiska 
institutionen, Uppsala universitet.

> Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändrings  
internationella konferens (MMVkonferensen) den 
22 augusti.

Samarbete med Svenska Postkod 
Lotteriet via Postkod Stiftelsen
UNDER ÅRET TOG STYRELSEN BESLUT att Svenskt 
Friluftsliv skulle närma sig Svenska Postkodstiftelsen i 
enlighet med verksamhetsplanen för året. Efter diskus-
sioner med stiftelsen utformades ett projekt, vars mål är 
att ge Svenskt Friluftslivs medlemmar samma undantag 
i Socialavgiftslagen som idrottens organisationer, samt 
att öka den statliga medelstilldelningen för friluftslivets 
organisationer.

Under oktober månad beslutade SvenskaPostkodLot-
teriet via Svenska PostkodStiftelsen att tilldela Svenskt 
Friluftsliv 3MSEK för detta projekt. Svenskt Friluftsliv 
har därför inlett projektet med två workshops för att 
samla organisationerna och fortsätta att bygga vår ge-
mensamma värdegrund för det fortsatta arbetet.

UNDER VÅREN DELTOG Svenskt Friluftsliv vid ett semi-
narium i riksdagen om allemansrätten och under hösten 
vid ett allemansrättsligt seminarium vid KSLA (Kung-
liga Skogs och Lantbruksakademien).

Naturvårdsverket har initierat en dialog om allemans-
rätten där Svenskt Friluftsliv och flera av medlemsor-
ganisationerna har deltagit. Dialogmöten har hållits vid 
tre tillfällen under 2012. Därtill har även ett större s.k. 
”open space” möte hållits.
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Allemanslotteriet

Hänt under 2012

Utåtriktat arbete

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER FLERA år arbetat 
för att få tillstånd ett lotteri – Allemanslotteriet. Svenskt 
Friluftsliv har erbjudit samtliga medlemsorganisationer 
att delta i lotteriet. Första dragningen genomfördes den 
18 augusti 2011. Vid årsskiftet 2011/12 deltog åtta med-
lemsorganisationer i Allemanslotteriet. Utvecklingen av 

SVENSKT FRILUFTSLIV PÅVERKAR debatten och politi-
ken. Svenskt Friluftsliv har under 2012 uppvaktat såväl 
politiska partier som enskilda riksdagsmän. Vi har träf-
fat Kulturutskottets ledamöter i riksdagen. Därutöver 
har vi uppvaktat den politiska ledningen på Miljödepar-
tementet.

Vi har deltagit i de dialogmöten som Naturvårdsver-
ket anordnat om allemansrätten. Vi har haft kontakter 
med Miljödepartementet och Socialdepartementet på 
tjänstemannanivå.

Dialog har förts med Skogsstyrelsen, där Svenskt Fri-
luftsliv ingår i sektorsråd Svea. Svenskt Friluftsliv har 
varit delaktig i planeringen och genomförandet av Tan-
kesmedjan för friluftsliv 2012 och 2013 samt deltagit i 
arbetet med att utse ”Årets friluftskommun” för dessa år.

antalet sålda lotter har inte motsvarat förväntningarna 
varför styrelsen tog beslutet att inte ansöka om lot-
teritillstånd för ytterligare period. Allemanslotteriets 
sista dragning genomfördes i augusti 2012 och Svenskt 
Friluftslivs engagemang har därefter avvecklats. Inga 
åtaganden eller förpliktelser kvarstår.

VI HAR INFORMERAT OM NYHETER inom Svenskt Fri-
luftsliv genom pressmeddelanden, totalt tre stycken, 
samt nyheter om Green Team, totalt tre pressmeddelan-
den. Vidare har vi bistått de organisationer som bevil-
jades anslag med ett ”standardiserat” pressmeddelande 
som anpassades till de organisationer som ville förmedla 
nyheten om beviljade anslag från Svenskt Friluftsliv.

Budskapen rörde den summa man beviljats och fram-
förallt vad pengarna ska användas till. Under året har 9 
debattartiklar publicerats i dags- och fackpress, varav 2 
repliker och en tillsammans med andra aktörer. Därutö-
ver har ca 140 artiklar/notiser/webbnotiser registrerats 
med en total räckvidd under perioden på över 2 miljoner 
(upplaga, antal läsare är fler) och med stor spridning på 
nätet. Publiceringen har skett i riksmedia, lokalmedia 
och branschtidningar (medlemstidningar).

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV sänt ut fem 
nyhetsbrev till en bredare krets av intressenter. Nyhets-
breven sänds ut till ca 700 mottagare. Dessutom har 
nyhetsbrev riktade till riksdagspolitiker skickats under 
året. Nyheter har löpande förmedlats via Twitter 
(@SvFriluftsliv) sedan hösten 2012 där Svenskt Frilufts-
liv har ca 100 följare.

Svenskt Friluftslivs ordförande, Stefan Nyström, hade 
under hösten 2012 en ledare i bilaga till Svenska Dag-
bladet. Bilagan handlade om friluftsliv. Svenskt Frilufts-
liv har deltagit i regeringens inbjudan om dialog med 
det civila samhället. Under 2012 har Svenskt Friluftsliv 
fört diskussioner med Sveriges Riksidrottsförbund med 
anledning av regeringens ”Riktlinjer avseende utform-
ning av satsningen Idrottslyftet”. Detta har lett till att 
Sveriges Riksidrottsförbund avsatte 5 MSEK för projekt 
”….som vill utveckla motions- och idrottsverksamheten 
för barn och ungdomar i samverkan med andra organi-
sationer”. Flera av Svenskt Friluftslivs medlemsorgani-
sationer har tagit möjligheten och sökt bidrag. Flertalet 
av dessa ansökningar har beviljats.
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Hänt under 2012

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR DELTAGIT i Skogsstyrel-
sens regionala sektors råd för region Svea, rådet har haft 
2 möten under året. Svenskt Friluftsliv har varit repre-
senterat i styrelsen för MISTRA:s forskningsprogram 
Future Forests, som har sammanträtt 5 gånger under 
året.

I Partsgemensamt forum ingår Svenskt Friluftsliv som 
en av 16 organisationer. Forumet startades den 9 mars 
2012 och har träffats fyra gånger därefter. Forumet är en 
mötesplats för dialog och samråd mellan regeringen och 
det civila samhällets organisationer. Ungdomsstyrelsen 
sammankallar och administrerar forumet.

BIDRAGSNÄTVERKET BESTÅR AV bidragsgivande myn-
digheter under ledning av Ungdomsstyrelsen. Nätverket 
har träffats 2 gånger under året. Målet med nätverket är 
att utbyta erfarenheter mellan bidragsgivande myndig-
heter.

UNDER 2012 HAR SVENSKT FRILUFTSLIV deltagit i 
planeringen inför Tankesmedjan 2013 samt undersök-
ningen ”Sveriges friluftskommun”. Tankesmedjan 2013 
inriktas framförallt mot att stimulera till mer friluftsliv 
med en speciell satsning mot och tillsammans med det 
ideella friluftslivet. Temat för Tankesmedjan 2013 är 
MER, FLER och ÄNNU BÄTTRE – hur kan vi locka fler 
människor till friluftslivet och vad behöver vi utveckla?

tidsgården utgör marknasföringsplatsformen för Green 
Team och Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer 
står för innehållet i aktiviteten. Green Team har också 
genomförts med ensamkommande flyktingbarn.

Sedan ett år samarbetar Svenskt Friluftsliv med Studie-
främjandet för att underlätta spridningen av Green Team.

GREENTEAM, 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 ge-
mensamt arbetar fram ett smörgåsbord av friluftsaktivi-
teter 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 fri-

Svenskt Friluftsliv i styrgrupper

Green Team

Tankesmedja för friluftsliv
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Hänt under 2012

Framtid

SVENSKT FRILUFTSLIVS ORDINARIE årsstämma 
genomfördes den 17 april 2012 i Grillska huset, Stor-
torget 3, i Gamla Stan i Stockholm. Ordförande för 
årsstämman var riksdagens 2:a vice talman Ulf Holm. 
Vid årsstämman omvaldes Svenskt Friluftslivs ordfö-
rande, Stefan Nyström samt ledamoten Marie Stenseke. 
Två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Per Klingbjer 
(Svenska Fjällklubben) och Sylvia Nylin (Svenska Tu-
ristföreningen).

Under andra halvan av augusti genomförde Svenskt 
Friluftsliv en utbildning i hur en bidragsansökan bör 
utformas. Utbildningen genomfördes i Svenskt Frilufts-
livs lokaler och drygt hälften av medlemmsorganisatio-
nerna deltog i utbildningen. Under hösten kunde en viss 
standard förbättring noteras bland de ansökningar som 
inkom till Svenskt Friluftsliv.

UNDER SEPTEMBER MÅNAD genomförde Svenskt Fri-
luftsliv tillsammans med Ungdomsstyrelsen ett semina-
rium för de medlemsorganisationer som har intresse för 
ett gemensamt integrationsprojekt. 6 medlemsorganisa-

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR AV Naturvårdsverket 
beviljats ett anslag om 200 000 kronor för att med-
lemsorganisationerna skall kunna utveckla arbetet med 
information om allemansrätten. Erbjudande att delta i 
detta arbete skickades ut till samtliga medlemsorgani-

tioner deltog i seminariet som utmynnade i att Svenskt 
Friluftsliv ansökte om planeringsbidrag från Ungdoms-
styrelsen.

Ansökan beviljades i slutet av november, projektet 
initierades under KV-IV 2012 och kommer fortgå under 
2013. Målet är att medlemsorganisationerna skall ges 
möjlighet att söka medel direkt hos Ungdomsstyrelsen 
för integrationsprojekt. I början av mars månad genom-
fördes ett tvådagarsmöte med Svenskt Friluftslivs styrel-
se (på Svenska Jägareförbundet/Öster Malma) för att ta 
fram en gemensam vision, mål, strategi och värdegrund 
för Svenskt Friluftslivs fortsatta arbete.

DENNA PROCESS FORTSATTE under oktober månad då 
Svenskt Friluftsliv genomförde en workshop med med-
lemsorganisationerna med samma mål som ovan. Under 
november månad genomfördes ytterligare en workshop 
för att tydliggöra det gemensamma arbetet som orga-
nisationerna skall göra fram till valet 2014. Vid båda 
tillfällena närvarade ca hälften av Svenskt Friluftslivs 
medlemsorganisationer.

sationer och ett möte hölls på Svenskt Friluftslivs kansli 
under 2011. Under 2012 har projekten slutrapporterats 
till Naturvårdsverket. Följande organisationer har fått 
del av anslaget: Friluftsfrämjandet, Riksförbundet Häl-
sofrämjandet, Sportfiskarna och Orienteringsförbundet.

UNDER 2013 KOMMER Svenskt 
Friluftsliv att fokusera på genomför-
andet av det projekt som finansieras 
av Svenska Postkod Lotteriet. Vi 
har skrivit avtal med kommunika-
tionsbyrån Geelmuyden-Kiese och 
inlett arbetet. Under 2013 kommer 
Svenskt Friluftsliv att vara engage-
rade i arbetet med att genomföra 
den del av regeringens friluftspo-
litik som ankommer på de ideella 
organisationerna, en förutsättning 
är givetvis att anslagen till frilufts-

organisationerna höjs. I arbetet med 
att genomföra friluftspolitiken ligger 
även avrapportering av förra årets 
bidrag och hanteringen av 2014 års 
bidrag.

Naturvårdsverkets dialog om al-
lemansrätten kommer att fortsätta 
under 2013 och Svenskt Friluftsliv 
kommer fortsatt bevaka och delta i 
denna dialog.

Under 2013 fortsätter vårt arbete 
med att värna allemansrätten, stär-
ka den långsiktiga finansieringen 

Utvecklingsarbete inom organisationen

Bidrag till information om allemansrätten

för friluftsorganisationerna samt 
höja friluftslivets status i samhället. 
Fokus under året ligger på att nå de 
uttalade projektmålen:

> att ge Svenskt Friluftslivs 
medlemmar samma undan-
tag i Socialavgiftslagen som 
idrottens organisationer

> att öka den statliga medels-
tilldelningen för frilufts-
livets organisationer.
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Styrelsen 2012
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under 2012. Svenskt Friluftslivs styrelse har under året 
bestått av följande ledamöter:

STEFAN NYSTRÖM (Ordförande)
Sportfiskarna

Stefan är generalsekreterare för Sportfiskarna. Han är vice ordfö-
rande i MISTRA och ledamot av KSLA. Han tycker om all form av 
friluftsliv men föredrar sportfiske i alla dess former.

CAROLINE DEWOON TORÉN (Vice ordförande)
Kanotförbundet, Nyköpings kommun

Caroline arbetar som VD för ett kommunalt bolag och vill sprida 
friluftslivets alla delar för alla sorters människor. Hon älskar att ta 
med tonåringarna till skogen för att åka skidor med en god matsäck 
eller njuta av nyplockade kantareller bland höstlöven. Hon vill att
alla skall förstå vikten av det goda (frilufts-) livet.

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.

KARIN BRAND
Svenska Livräddnings Sällskapet

Karin är Generalsekreterare för SLS och brinner för ideella organi-
sationers 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 Fjäll-
klubben i närmare 30 år och har ett starkt engagemang för friluftsliv 
och fjällen.

SYLVIA NYLIN
Svenska Turistföreningen

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

HÅKAN WEBERYD
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 sty-
relsen bred och mångårig erfarenhet från den ideella organisation 
sektorn, såväl ur juridiskt som praktiskt perspektiv.
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Administration och kansli
UNDER ÅRET HAR ULF SILVANDER (GS) och Elisabeth 
Rytterström varit anställda som tjänstemän på Svenskt 
Friluftslivs kansli. Därutöver har ett par personer varit 
projektanställda kortare och längre tid, däribland An-
ders Tysk som varit ansvarig för projektet Green Team. 
Under året har Torgny Håstad knutits till Svenskt Fri-
luftsliv som vår allemansrättslige expert. Därutöver har 
administrativa tjänster köpts av Friluftsfrämjandet, Mä-
lardalsregionen. Kommunikationsarbetet har bedrivits 
genom Fors PR i Åre. Totalt uppskattas arbetsinsatserna 
under 2012 ha omfattat motsvarande ca 3 årsarbeten. 
Svenskt Friluftsliv har under året hyrt kanslilokaler av 

Friluftsfrämjandets rikskansli, Instrumentvägen 14, 
Hägersten.

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

Ulf Silvander
Generalsekreterare 
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RESULTATRÄKNING NOTER 2012 2011  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  2 000 000 2 000 000 
Projektbidrag 1 610 421 818 356 
Medlemsavgifter  115 000 115 000 
Övriga intäkter  15 870 31 120  
  2 741 291 2 964 476 

Summa intäkter  2 741 291 2 964 476

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -1 437 280 -1 513 066 
Personalkostnader 3 -1 589 079 -1 534 448  
  -3 026 359 -3 047 514 
Resultat före finansiella kostnader     
och intäkter  -285 068 83 038

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter  463 367 339 173 
Räntekostnader   -434 143 
Finansnetto  462 933 339 030

Årets resultat  177 865 255 992 

Fördelning av årets resultat

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel  136 499 0  
Reservering av ändamålsbestämda medel  -24 764 -250 000 

Kvarstående belopp för året  289 600 5 992

Ekonomisk redovisning 2012
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BALANSRÄKNING  NOTER 2012-12-31 2011-12-31  

  kronor 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  25 000 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 406 10 219  
  35 406 10 219

Kassa och Bank  6 529 532 4 622 027 

Summa Omsättningstillgångar  6 564 938 4 632 246

Summa Tillgångar  6 564 938 4 657 246

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget Kapital    

Fritt Eget Kapital    
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond 6 2 707 000 2 707 000 
Övriga ändamålsbestämda medel 7 138 265 250 000 
Balanserat resultat  891 303 885 311 
Årets resultat efter fördelning  289 600 5 992 

Summa Eget kapital  4 026 168 3 848 303

Kortfristiga Skulder    

Leverantörsskulder  155 669 0 
Övriga kortfristiga skulder 8 1 981 081 441 038 
Upplupna kostnader och      
förutbetalda intäkter 9 402 020 367 905 

Summa Kortfristiga Skulder  2 538 770 808 943

Summa Eget Kapital och Skulder  6 564 938 4 657 246

Ekonomisk redovisning 2012
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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 an-
nat 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 redo-
visas 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 ställsmot 
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 FÖRBRUKAT RESERVERAT  
  UNDER ÅRET FÖR 2013

Forskarskola i Friluftsliv 311 235 0 311 235 
GreenTeam, föreningskommittén 300 000 -257 609 42 391 
Information om allemansrätten 89 899 -89 899 0  
Frisk i natur 60 000 -60 000 0 
Postkodlotteriet 1 500 000 -202 913 1 297 087 
Integrationsprojekt 291 700 0 291 700 
SUMMA 2 552 804 -610 421 1 942 413

Ekonomisk redovisning 2012
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2012 2011 

Forskarskola  0 107 975
Mediasatsning  198 093 227 859
Nordiskt arbete  14 345 3 925 
Ett friluftslyft  46 736 420 120
GreenTeam, Friluftsrådet*  0 267 589
GreenTeam, Förd.kommittén*  257 609 0
Information om allemansrätten  90 000 110 101 
Fördelningskommittén  24 969 64 372
Frisk i Natur  60 000 0
Gemensam vision Friluftslivet  136 499 0
Postkodlotteriet  202 913 0  
Resor  15 670 11 350
Övrigt  390 446 299 775  
  1 437 280 1 513 066 

* ingår personalkostnader med  236 564 249 881 
 

Not 3 – Personalkostnader  2012 2011 
 
Medeltalet anställda har uppgått till  3 2

Löner och ersättningar   1 072 856 1 008 960  
 - varav lön GS  647 586 719 730  
 - varav styrelsearvoden  56 106 46 000 
Sociala kostnader  370 310 351 829 
Pensionskostnader  123 851 144 509  
 - varav GS  118 038 125 400

Not 4 – Inventarier  2012-12-31 2011-12-31 

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  
UB ackum. värdeminskning  -21 200 -21 200  
UB bokfört värde  0 0

Ekonomisk redovisning 2012
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Not 5 – Aktier och Andelar  2012-12-31 2011-12-31

Allemanslotteriet i Sverige AB  0 25 000 

Not 6 – Buffertfond
    
Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att föreningen skall kunna klara av tillfälliga 
svängningar i ekonomin samt att, i de fall att organisationen behöver avvecklas, kunna genom-
föra en ordnad avvekling av verksamheten. Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av års-
stämman.    

Not 7 – Övriga ändamålsbestämda medel  2012 2011 

Gemensam vision för friluftslivet - intern kampanj  113 506 250 000  
Underlag Friluftslyft  24 764 0  
  138 265 250 000

Not 8 – Övriga kortfristiga skulder    

Ej förbrukade projektmedel:    

Forskarskola i Friluftsliv  311 235 311 235  
Info om Allemansrätten  0 89 899  
GreenTeam, föreningskommittén  42 391 0  
Postkodlotteriet  1 297 087 0 
Integrationsprojekt  291 700 0 
Personalskatter  38 493 39 463 
Övriga skulder  175 441  
  1 981 081 441 038

Not 9 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012 2011 

Särskild löneskatt  62 992 61 119 
Semesterskuld inkl. soc. avg.  197 328 202 043 
Övrigt  141 700 104 743  
  402 020 367 905

Ekonomisk redovisning 2012
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STOCKHOLM 2013

Stefan Nyström

Caroline Dewoon Torén Håkan Weberyd  Karin Brand

Sylvia Nylin Per Klingbjer Marie Stenseke 
 

Revisionsberättelse har avgivits     

Kerstin Hedberg Klas Weidstam 
Auktoriserad revisor

Ekonomisk redovisning 2012
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I enlighet med lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella 
organisationen Svenskt Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till friluftsorga-
nisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Naturvårdsverket, beslutade Na-
turvårdsverket att lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2012-01-26 med 27785000 kronor.
Återrapportering till Naturvårdsverket för bidrag skall ske i enlighet med förordningen 
(SFS2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

För att uppfylla detta ändamål har Svenskt Friluftslivs styrelse inrättat en fördelningskommitté 
bestående av 5 ledamöter. Dessa var under 2012 Ulf Uddman (ordf.), Eva Bjernudd, Christina 
Frimodig, Klas Sandell och Anna Waxin. Fördelningskommittén sammanträdde totalt fyra 
gånger under 2012. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs besluts-
möten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.

Fördelningskommittén genomförde följande slutgiltiga fördelning vid sitt sammanträde 
2012-01-12 enligt förordning (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION    BELOPP KR

Cykelfrämjandet (minskning med 5 %)   570 000 
Svenska Ornitologiska föreningen (minskning med 1/3)   266 000 
Naturskoleföreningen (minskning med 1/3)   260 000 
Svenska Botaniska föreningen (minskning med 1/3)   160 000 
Riksförbundet Hälsofrämjandet (minskning med 5 %)   335 000 
Svenska Folksportförbundet (minskning med 5 %)   33 000  
Friluftsfrämjandet   9 980 000
Sportfiskarna   3 000 000 
Svenskt Friluftsliv   2 000 000
Svenska Livräddningssällskapet   1 950 000
Svenska Turistföreningen   500 000
Svenska Båtunionen   300 000
Svenska Kryssarklubben   60 000
Svenska Cykelsällskapet   12 000
Svenska Fjällklubben   12 000

Summa organisationsbidrag   19 438 000

Redovisning av fördelade medel 2012

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION  BELOPP KR

Svenska Naturskyddsföreningen   

Tilldelas bidrag till samarbetsprojektet ”Skogen som klassrum” (1 940 000 kr) 
samt till projektet ”Närnaturguiderna för avslutning, utvärdering och informa-
tionsspridning (200 000 kr)   2 140 000

Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”Framtidens sportfiskare”   855 000

Svenska Kanotförbundet
Tilldelas bidrag till del av projektet ”EPP paddling för alla” för en tjänst 
istället för två.   632 000
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Friluftsfrämjandet   
Tilldelas bidrag till projekten 
”Äventyrare i klassen” (350 000 kr)
”Friluftsliv för föräldralediga” (250 000 kr)   600 000

Svenska Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag för projektet ”Livräddarkollo”   550 000

Svenska Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projekten 
”Våga utmana och pröva!” (65 000 kr)
”Regionala ungdomsläger utomhus” (175 000 kr) med färre läger år ett
”Helgläger utomhus för barn” (59 000 kr)
”Grundguide infoskylt klättring utomhus” (250 000 kr) som 
samordnas med ovan   549 000

Svenska Orienteringsförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering”  500 000

Svenska Jägareförbundet
Tilldelas bidrag för projektet ”NiSSE”   490 000

Riksförbundet Sveriges 4H
Tilldelas bidrag för projekten;
”Verksamhetsutveckling – fokus Norr” (260 000 kr)
”Geocaching som pedagogiskt verktyg” (220 000 kr)   480 000

Fältbiologerna
Tilldelas bidrag för projektet ”Mötesplats Naturen”   400 000

Svenska Scoutrådet
Tilldelas bidrag för projektet ”Scouting med etniska organisationer”   355 000

Svenskt Friluftsliv
Tilldelas bidrag till projektet ”Green Team”   300 000

Svenska Turistföreningen
Tilldelas bidrag för projekten;
”Lägervecka med Downs syndrom” (115 500 kr), 
”Lägervecka med hörselhandikapp” (105 500 kr) 
”Aktivt sportlov i fjällen” (35 000 kr)   256 000

Svenska Gång- och vandrarförbundet
Tilldelas bidrag för projektet ”Barn- och ungdomssatsning”  130 000

Förbundet Skog och Ungdom
Tilldelas bidrag för projektet ”Utbilda mera till flera”   110 000

Summa verksamhetsbidrag   8 347 000

Inför budgetåret 2013 delegerade Svenskt Friluftslivs styrelse till Fördelningskommittén att för-
dela 25 985 000 kronor efter styrelsen avsatt 1 800 000 kronor för Svenskt Friluftslivs ändamål.

Redovisning av fördelade medel 2012
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Anteckningar
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