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Ordförande har ordet
Det gångna året går till historien som det år då Svenskt Friluftsliv för första gången på
regeringens uppdrag fördelade de statliga stödmedlen till friluftslivets organisationer. En stor
framgång i sig, men också ett stort ansvar som den av styrelsen utsedda
kapitalfördelningskommittén axlat till fullo. Redan efter ett år kan vi se att den nya
ordningen innebär att de organisationer som uppbär bidrag bättre kan planera och
genomföra sin verksamhet genom tidiga besked från fördelningskommittén.
Under våren genomfördes en enkätundersökning bland medlemmarna i Svenskt Friluftsliv
samt de ytterligare organisationer som fick del av de statliga medlen för friluftslivet.
Undersökningen presenterades under december månad och slutsatsen av denna är att
friluftsorganisationerna åtminstone skapar 50 miljoner aktivitetstimmar för sina medlemmar
och ytterligare ca 10 miljoner aktivitetstimmar för allmänheten.
En studie vid Lunds Universitet finansierad av Svenskt Friluftsliv visar att avsaknaden av
fysisk aktivitet kostar samhället runt 6 miljarder varje år. Det är lika mycket som rökningen
kostar. Särskilt dramatiskt känns det faktum att alltfler barn fastnar i en negativ spiral av
spelberoende och stillasittande i inomhusmiljöer med ökande grad av fetma och utveckling
av andra välfärdssjukdomar i förtid. Det är mot den bakgrunden särskilt frustrerande att veta
hur vi inom friluftsrörelsen med små medel skulle kunna hjälpa väldigt många flera både
barn och vuxna ut i naturen till en bättre balans på sin fritid, samtidigt som det är just
tillskott av sådana medel som fortsatt lyser med sin frånvaro från samhällets sida.
Mitt mål är därför fortsatt ett ordentligt gemensamt rörelselyft, gärna tillsammans med
idrotten i Sverige. Genom att flera människor kommer i rörelse utan krav på tävling, så
kommer flera också upptäcka hur duktiga de är på att t.ex. åka skidor eller paddla och
därmed bidra till en breddning av basen för idrotten. Ju fler vi lyckas ta ut, desto färre
sjukskrivningar och ökad livsglädje. Lägre kostnader för staten, högre välfärd för
medborgarna. Varje satsad krona från statens sida kommer att ge mångfalt mera tillbaka.
Det är dags för ett friluftslyft!
Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv
Viktiga händelser under 2011
• Svenskt Friluftsliv har fördelat de statliga medlen till friluftslivets organisationer
• En utredning om allemansrätten har presenterats vid Naturvårdsverket
• Naturvårdsverket har genomfört ett arbete med att konkretisera de 10 frilufts målen i
Regeringens friluftsproposition ”Framtidens Friluftsliv” (Prop. 2009/10:238).
• Svenskt Friluftslivs kansli har stärkts
Regeringens friluftsproposition ”Framtidens Friluftsliv” (Prop. 2009/10:238).
Den 8 juli 2010 lades regeringens friluftsproposition fram. Det är den första friluftspolitiska
propositionen i Sverige. I denna proposition föreslås att Svenskt Friluftsliv får fördela de
statliga medlen till friluftsorganisationer från och med 2011. Därutöver presenterades 10 mål
för friluftslivet. Propositionen antogs av riksdagen den 1:a december och lagändringarna
trädde ikraft 2011-01-01, vilket innebar att Svenskt Friluftsliv fick ansvaret att fördela de
statliga medlen till friluftslivets organisationer. Utöver detta antog Riksdagen de 10 målen för
friluftspolitiken, men ville ha dem mätbara. Under 2011 har Naturvårdsverket skapat 10
nätverk, ett för var och ett av de 10 målen. Svenskt Friluftsliv har varit sammankallande i ett
av nätverken och deltagit i ytterligare tre. I november svarade Svenskt Friluftsliv på en
formell remiss från Naturvårdsverket om detta arbete. I remissen lyfte Svenskt Friluftsliv
särskilt frågan om finansiering av friluftsforskningen samt att det krävs en ökning av
befintliga resurser/alt. en prioritering i myndigheternas regleringsbrev för att kunna
genomföra uppföljning av målen för friluftspolitiken.
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Fördelning av de statliga medlen
Under hösten 2010 inrättades en fördelningskommitté vid Svenskt Friluftsliv bestående av
fem ledamöter. Kommittén fördelade i januari 2011 medel för budgetåret 2011. Under våren
förstärktes kansliet med en tjänst för att bl.a. klara uppgiften att hantera medelsfördelningen.
Under sommaren 2011 omarbetades delar av Svenskt Friluftslivs hemsida, nya blanketter
togs fram för att kunna hantera ansökningarna som kom in under hösten 2011 (för
budgetåret 2012). Även nya blanketter för avrapportering har tagits fram och finns
tillgängliga på hemsidan. Kommittén har under hösten 2011 haft ett fördelningsmöte då man
tog ställning till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav i början av november
den preliminära fördelningen av anslaget för 2012. Detta innebar att de sökande redan då
hade en möjlighet att anpassa sitt budgetarbete för 2012. Totalt har kommittén sammanträtt
fyra gånger under 2011. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs
beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida. Se även redovisningen i
bilagan till förvaltningsberättelsen.
Utåtriktat arbete
Svenskt Friluftsliv påverkar debatten och politiken. Svenskt Friluftsliv har under 2011
uppvaktat såväl politiska partier som enskilda riksdagsmän. Därutöver har vi haft kontakter
med den politiska ledningen på Kulturdepartementet, Finansdepartementet och
Arbetsmarknadsdepartementet.
Svenskt Friluftsliv har under året uppvaktat Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren
samt Gymnastik och Idrottshögskolans rektor Karin Henriksson.
Vi har deltagit i ett seminarie i riksdagen om allemansrätten. Vi har haft ett flertal kontakter
med Miljödepartementet och Socialdepartementet på tjänstemannanivå. Ett flertal kontakter
har också tagits med Folkhälsoinstitutet och Naturvårdsverket - samtliga på handläggarnivå.
Dialog har förts med Skogsstyrelsen, där Svenskt Friluftsliv ingår i sektors råd Svea.
Svenskt Friluftsliv har varit delaktig i planeringen och genomförandet av Tankesmedjan för
friluftsliv den 14-15 mars 2012 och deltagit i arbetet med att utse ”Årets friluftskommun”.
Vi har informerat om nyheter inom Svenskt Friluftsliv genom pressmeddelanden (totalt 3
stycken). Under året har 9 debattartiklar publicerats i dags- och fackpress om Svenskt
Friluftsliv. Därutöver har 98 notiser registrerats med en total räckvidd under perioden på
2 700 000 (upplaga – läsare är flera). Publiceringen har skett i riksmedia, lokalmedia och
branschtidningar (medlemstidningar). Därutöver inslag i Sveriges Radio Ekot och SvT
Rapport. Under 2010 såg vi ett trendbrott - andra aktörer börjar driva Svenskt Friluftslivs
talan, vilket är positivt. Detta har fortsatt under 2011.
Svenskt Friluftsliv har deltagit i möte med finansdepartementet/Anders Borg om
momsutredningen. Under året har Svenskt Friluftsliv sänt ut fyra nyhetsbrev till en bredare
krets av intressenter. Nyhetsbreven sänds ut till ca 1 200 mottagare. Dessutom har
nyhetsbrev riktade till riksdagspolitiker skickats under året. Svenskt Friluftsliv har deltagit i
regeringens inbjudan om dialog med det civila samhället.
Under 2011 har Svenskt Friluftsliv fört diskussioner med Sveriges Riksidrottsförbund med
anledning av regeringens ”riktlinjer avseende utformning av satsningen Idrottslyftet”.
Friluftskoll.se
Under 2011 har avtal träffats med Naturvårdsverket om övertagande och drift av
omvärdsbevakningen/ hemsidan friluftskoll.se. Hemsidan scannar av hela Interenet för att
söka efter nyheter, därefter filtreras sökningen och bara de nyheter som kommer från utvalda
webbsidor passerar. Dessa presenteras sedan på webbplatsen. Friluftslivets aktörer kan
prenumerera på nyheterna via e-post eller RSS flöden.
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Samarbete över gränserna i Norden
Svenskt Friluftsliv deltar i ”Det Nordiska Friluftslivs Nätverket”(NFN). Övriga
medlemsorganisationer är FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon – Norge), FL
(Friluftslivets Landsforbund – Norge), Friluftsrådet i Danmark och Friluftsforum i Finland.
Nätverket och dess projektgrupper har haft ett möte under året. Syftet med detta samarbete
är dels att lära av varandra, dels att lyfta gemensamma frågor gentemot Nordiska
Ministerrådet. Ulf Silvander har varit inviterad till Friluftsrådets Generalförsamling
(Danmark) under våren 2011 för att berätta om den svenska friluftspolitiken och Svenskt
Friluftslivs arbete. Ulf Silvander har även deltagit i ett av FRIFOs (Norge) styrelsemöten
under hösten 2011.
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
folkhälsan– en relativt outnyttjad resurs i folkhälsoarbetet inom de nordiska länderna och
även inom det Nordiska ministerrådet. Projektet har sedan hösten 2009 en projektledare och
släppte under hösten 2011 en rapport.
Momslagstiftningen
EU kommissionen har flera gånger påpekat att Sverige inte följer EU:s sjätte momsdirektiv.
Under våren 2009 tillsattes en ny utredning efter att Sverige sommaren 2008 fått en förnyad
förfrågan från EU. Utredningen har haft en bred referensgrupp i vilken Svenskt Friluftsliv
ingått. Vi har påverkat utredningen genom skriftliga synpunkter och vi har även uppvaktat
finansdepartementets statssekreterare (2009) i frågan. Finansdepartementet och
finansministern kallade till en hearing i frågan under våren 2010 där Svenskt Friluftsliv
deltog och kunde presentera sin syn. Lagstiftningen kommer påverka de ideella
organisationerna i Sverige, däribland friluftsorganisationerna. Under 2010 genomförde
Svenskt Friluftsliv ett internt seminarium och skrev remissvar på utredningen.
Under 2011 har Svenskt Friluftsliv deltagit i möte med finansministern och andra
intressenter med anledning av EUs skeptiska inställning till Sveriges krav på undantag från
EUs momsdirektiv. Med anledning av detta möte tog Svenskt Friluftsliv fram ett brev som
distribuerades till samtliga medlemsorganisationer med uppmaning att deras medlemmar
skulle underteckna och skicka detta brev till berörd kommissionär. Svenskt Friluftslivs
hållning i momsfrågan finns utvecklad i vårt remissvar från 2010 och finns utlagt på vår
hemsida.
Konferenser och seminarier
Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid följande konferenser:
• Tankesmedja, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Svenskt Friluftsliv, Sånga-Säby, 11-12
februari.
• Högre seminarium om friluftsliv vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.
• Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändrings forskningskonferens i Umeå den 9-10
november.
Remisser och officiella skrivelser från Svenskt Friluftsliv
Under året har Svenskt Friluftsliv skrivit remissvar och yttrat sig över följande utredningar:
• Remissvar avseende ”Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 paragrafen SvL”.
• Remissvar avseende ” Förslag till mätbara mål för friluftspolitiken”.
Remissyttrandena och skrivelserna finns utlagda på Svenskt Friluftslivs hemsida,
www.svensktfriluftsliv.se.
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Svenskt Friluftsliv i styrgrupper
Svenskt Friluftsliv har deltagit i Skogsstyrelsens regionala sektors råd för region Svea, rådet
har haft 2 möten under året.
Svenskt Friluftsliv har varit representerat i styrelsen för MISTRA:s forskningsprogram
Future Forests, som har sammanträtt 3 gånger under året.
Svenskt Friluftsliv har deltagit i referensgruppen för forskningsprogrammet Friluftsliv i
Förändring som har sammanträtt en gång under året.
Svenskt Friluftsliv har deltagit i fyra av de grupper som arbetat med framtagande av mål för
friluftspolitiken.
Green Team
Under hösten 2008 startade på försök Green Team i Jönköping. Green Team 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. Under
mars månad 2009 anställdes en projektledare på deltid och projektet kunde skalas upp.
Under 2010 och 2011 har projektet pågått och en utvärdering genomfördes under 2010 av
Linköpings universitet.
Lokalt har projektet inneburit att de ansvariga för kommunernas fritidsgårdar har kontaktats
för ett möte. Om kommunen var positiv efter detta första möte har Green Team
marknadsförts för Svenskt Friluftslivs organisationer på orten. När minst 6 lokala
organisationer har visat intresse för Green Team har ett möte med organisationerna /
föreningarna och kommunen anordnats och ett första utkast till schema kunnat diskuteras.
Under 2011 har Green Team genomförts i 11 kommuner i landet. Det innebär att ca 150 barn
har kunnat delta i Green Team under 2011. Totalt har ca 420 barn i 16 kommuner deltagit
sedan starten 2008. Under 2012 planeras för i första hand 5 Green Team i lika många nya
kommuner. Ett samarbete har inletts med Studiefrämjandet för att underlätta spridningen av
Green Team. Det samarbetet kommer sannolikt att under 2012 starta Green Team eller
förbereda Green Team i ytterligare minst 5 nya kommuner. Utöver det kommer arbete att
läggas på att få igång Green Team i de kommuner där man gjort ett uppehåll i aktiviteterna.
Ett sammarbete finns med Fjällräven som förser deltagarna med jackor.
Ett friluftslyft för Sveriges friluftsorganisationer
Svenskt Friluftsliv inledde under våren ett arbete med att försöka kvantifiera
medlemsorganisationernas aktiviteter samt fånga upp deras idéer och förväntningar för
framtiden. Under året har en rapport sammanställts och en pamflett producerats. Pamfletten
presenterades i samband med en hearing på socialdepartementet om regeringens framtida
folkhälsopolitik, vid vilken Svenskt Friluftsliv deltog.
Utredning om allemansrätten
Den 22 november 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 visar även att vissa justeringar kan behöva
göras för att förtydliga vissa delar av allemansrätten.
Naturvårdsverket har inte slutgiltigt tagit ställning till utredningens förslag. Men redan nu
menar Naturvårdsverket att det i praktiken blir det svårt att avgränsa vad som är
kommersiellt nyttjande av mark.
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Allemanslotteriet
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
organisationer i Allemanslotteriet. En diskussion om lotteriets framtid har inletts.
Konkretisering av de 10 friluftsmålen
Naturvårdsverket har genomfört ett arbete med att konkretisera de 10 frilufts målen i
Regeringens friluftsproposition ”Framtidens Friluftsliv” (Prop. 2009/10:238).
Under året har Naturvårdsverket tillskapat tio nätverk, ett för var och ett av friluftsmålen, för
att göra friluftsmålen mätbara. De tio nätverken har letts av personer från olika myndigheter
samt Svenskt Friluftsliv och forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Totalt har över
40 talet personer engagerats från mer än 20 myndigheter 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 och arbete med en konsekvensanalys har inletts. Den färdiga rapporten
lämnades till Miljödepartementet den 1:a mars, 2012. Sedan skall den behandlas av
Riksdagen innan de nya målen för friluftspolitiken kan börja gälla.
Bidrag till information om allemansrätten
Svenskt Friluftsliv har av Naturvårdsverket beviljats ett anslag om 200 000 kronor för att
medlemsorganisationerna skall kunna utveckla arbetet med information om allemansrätten.
Erbjudande att delta i detta arbete har skickats ut till samtliga medlemsorganisationer och ett
möte hölls på Svenskt Friluftslivs kansli 2011-02-25. Följande organisationer fick del av
anslaget: Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Riksförbundet Hälsofrämjandet,
Sportfiskarna och Scouterna.
Utvecklingsarbete inom organisationen
Svenskt Friluftslivs ordinarie årsstämma genomfördes den 14 april 2011 i Grillska huset,
Stortorget 3, i Gamla Stan i Stockholm. Ordförande för årsstämman var ställföreträdande GD
för Naturvårdsverket Eva Smith. Vid årsstämman omvaldes följande ledamöter; Håkan
Weberyd, Karin Brand, Carolin Dewoon Torén.
Under oktober månad genomfördes ett VD/GS seminarium om allemansrätten med
anledning av den då pågående utredningen. Med på seminariet fanns 17 personer, mestadels
från medlemsorganisationerna.

5

Svenskt Friluftsliv
Förvaltningsberättelse 2012
Styrelsen 2011
Svenskt Friluftslivs styrelse har under året bestått av följande ledamöter:
Stefan Nyström (ordförande), Sportfiskarna
Caroline Dewoon Torén (vice ordförande), Kanotförbundet
Karin Brand Svenska Livräddningssällskapet
Monica Klum, Tierra Grande Publishing
Bo Sköld, Friluftsfrämjandet
Marie Stenseke, Göteborgs Universitet
Håkan Weberyd, Jägareförbundet
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under 2011.

Styrelsen i Svenskt Friluftsliv 2011
Från vänster: Håkan Weberyd, Bo Sköld, Marie Stenseke, Caroline Dewoon Torén, Monika Klum, Karin Brand
och Stefan Nyström,
Foto: Ulf Silvander

Administration och kansli
Ulf Silvander har under året varit anställd som generalsekreterare.
Under året fastanställdes Elisabeth Rytterström.
Därutöver har ett par personer varit projektanställda kortare och längre tid. Dessutom har
tjänster köpts av Friluftsfrämjandet.
Kommunikationsarbetet har bedrivits genom Fors PR i Åre.
Totalt uppskattas arbetsinsatserna under 2011 ha omfattat motsvarande
ca 2,5 årsarbeten.
Svenskt Friluftsliv har under året hyrt kanslilokaler av Friluftsfrämjandet,
Instrumentvägen 14, Hägersten.
Revisorer har varit Kerstin Hedberg (Finnhammars) och Klas Weidstam.
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Ekonomisk redovisning för år 2011
RESULTATRÄKNING

Noter

2011
kronor

2010
kronor

2 000 000
818 356
115 000
31 120
2 964 476

1 500 000
476 645
110 000
15 363
2 102 008

2 964 476

2 102 008

-1 513 066
-1 534 448
-3 047 514

-1 154 904
-932 250
-5 300
-2 092 454

-83 038

9 554

Ränteintäkter
Räntekostnader
Finansnetto

339 173
-143
339 030

25 057
0
25 057

Årets resultat

255 992

34 611

INTÄKTER
Organisationsbidrag
Projektbidrag
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

1

Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhets- och kanslikostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter

2
3

FINANSIELLA POSTER

Fördelning av årets resultat
Reservering av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året

-250 000
5 992

34 611
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Balansräkning

Noter

2011-12-31
kronor

2010-12-31
kronor

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

4

0

0

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i intresseföretag

5

25 000

25 000

0
0
10 219
10 219

0
101
7 085
7 186

4 622 027

4 542 265

Summa Omsättningstillgångar

4 632 246

4 549 451

Summa Tillgångar

4 657 246

4 574 451

2 707 000
250 000
885 311
5992

2 707 000

3 848 303

3 592 311

0
441 038
367 905

17 145
756 862
208 133

808 943

982 140

4 657 246

4 574 451

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Fritt Eget Kapital
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond
Övriga ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat efter fördelning

6
7

Summa Eget kapital
Kortfristiga Skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9
Summa Kortfristiga Skulder
Summa Eget Kapital och Skulder

850 700
34 611
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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 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

Forskarskola i Friluftsliv
Green Team, Friluftsrådet
Information om allemansrätten
Ett Friluftslyft
SUMMA

Anslag

Förbrukat
under året

Reserverat
för 2012

419 210
205 280
200 000
395 000
1 219 490

-107 975
-205 280
-110 101
-395 000
-818 356

311 235
0
89 899
0
401 134
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Not 2 - Verksamhets- och kanslikostnader
Forskarskola
Mediasatsning
Nordiskt arbete
Seminarium i riksdagen
Ett friluftslyft
Friluftslivets värde, del 2
Green Team, Ungdomsstyrelsen
Greenteam, Friluftsrådet*
Momsseminarium/Remissvar moms
Externa uppdrag, övertag medelsfördelning
Information om allemansrätten
Fördelningskommittén
Resor
Övrigt
* ingår personalkostnader med

2011

2010

107 975
227 859
3 925
0
420 120
0
0
267 589
0
0
110 101
64 372
11 350
299 775
1 513 066

0
229 625
11 349
50 000
0
146 621
133 766
194 720
55 120
72 396
0
0
7 982
253 325
1 154 904

249 881

181 915

2
1 008 960
719 730
46 000
351 829
144 509
125 400

1,25
611 385
605 385
6 000
216 314
117 093
117 093

Not 3 - Personalkostnader
Medeltalet anställda har uppgått till
Löner och ersättningar
- varav lön GS*
- varav styrelsearvoden
Sociala kostnader
Pensionskostnader
- varav GS

* förändringen beror av förändrade principer för semesterlöneberäkning
Not 4 – Inventarier
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar

21 200
0
0
21 200

21 200
0
0
21 200

-21 200
0
-21 200
0

-15 900
-5 300
-21 200
0

Not 5 - Aktier och Andelar

2011-12-31

2010-12-31

Allemanslotteriet i Sverige AB

25 000
25 000

25 000
25 000

IB ack. avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ack. värdeminskning
UB bokfört värde

Not 6 - 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.
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Not 7 - Övriga ändamålsbestämda medel
Gemensam vision för friluftslivet - intern kampanj

250 000

Not 8 - Övriga kortfristiga skulder
Ej förbrukade projektmedel:
Forskarskola i Friluftsliv
Info om Allemansrätten
Green Team, Friluftsrådet
Personalskatter
Övriga skulder

2011-12-31
311 235
89 899
0
39 463
441
441 038

2010-12-31
419 210
100 000
205 280
32 372
0
756 862

Not 9 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Särskild löneskatt
Semesterskuld inkl. soc. avg.
Övrigt

61 119
202 043
104 743
367 905

59 756
73 664
74 713
208 133

Håkan Weberyd

Karin Brand

Bo Sköld

Monika Klum

Stockholm den

Stefan Nyström

Caroline Dewoon

Marie Stenseke
Vår revisionsberättelse har avgivits den

Kerstin Hedberg
Auktoriserad revisor

Klas Weidstam
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Redovisning av fördelade medel 2011

Bilaga

I enlighet med lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den
ideella organisationen Svenskt Friluftsliv, förordning (2010:2008) om stadsbidrag till
friluftsorganisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Naturvårdsverket,
beslutade Naturvårdsverket att lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2011-01-18 med
27785000 kronor.
Återrapportering till Naturvårdsverket för bidrag skall ske i enlighet med förordningen
(2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.
För att uppfylla detta ändamål inrättade Svenskt Friluftslivs styrelse en fördelningskommitté
bestående av 5 ledamöter. Dessa var under 2011 Ulf Uddman (ordf.), Eva Bjernudd, Christina
Frimodig, Klas Sandell och Anna Waxin. Svenskt Friluftslivs styrelse delegerade till
Fördelningskommittén att fördela 26 990 000 efter att ha beslutat om 795 000 kronor till ett
gemensamt projekt för ett handslag för friluftsrörelsen samt administration av anslaget.
Fördelningskommittén sammanträdde totalt fyra gånger under 2011. Samtliga ansökningar
och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt
Friluftslivs hemsida. Fördelningskommittén genomförde följande fördelning vid sitt
sammanträde 2011-01-21 enligt förordning (SFS 2010:2008) om statsbidrag till
friluftsorganisationer:
Organisationsbidrag per organisation

Belopp kr

1. Friluftsfrämjandet

9 980 000

2. Sportfiskarna

3 000 000

3. Svenskt Friluftsliv
Tillkommer av styrelsen enligt § 3 beslutade medel

1 600 000
795 000

4. Svenska Livräddningssällskapet

1 950 000

5. Cykelfrämjandet

600 000

6. Svenska Turistföreningen

500 000

7. Svenska Ornitologiska föreningen

400 000

8. Naturskoleföreningen

390 000

9. Riksförbundet Hälsofrämjandet

350 000

10. Båtunionen

300 000

11. Svenska Botaniska föreningen

250 000

12. Svenska Folksportförbundet
Summa organisationsbidrag

35 000
20 150 000
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Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation

Belopp kr

13. Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projekten ”Framtidens sportfiskare” (650 tkr)
och ”Reparationsmaterial KlassDraget” (70 tkr)

720 000

14. Fältbiologerna
Tilldelas bidrag till projektet ”Mötesplats naturen”, men
med halverad personalinsats (450+100 tkr).

550 000

15. Svenska Scoutrådet
Tilldelas bidrag för projektet ”Scouting tillsammans med
etniska organisationer” för den del som avser bå. 2011 (735 tkr)
samt till projektet ”Familjescouting” (335 tkr).

1 070 000

16. Svenska Frisksportförbundet
Tilldelas hälften av sökt bidrag till projektet ”Ut och njut”.

300 000

17. Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Tilldelas bidrag till projekten ”Sverigevandring” (110 tkr)
samt ”Barn- och ungdomssatsning” (215 tkr).

325 000

18. Svenska Orienteringsförbundet
Tilldelas bidrag med en tredjedel för projektet ”Naturpasset” (500 tkr) samt till projektet ”Lärarfortbildning
orientering” (250 tkr). Båda bidragen avser året 2011.

750 000

19. Riksförbundet Sveriges 4 H
Tilldelas bidrag till projektet ”Hälsans H 2011” avseende
ledarutbildning (100 tkr).

100 000

20. Svenska Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projekten ”Sommarsimskola för alla”
(400 tkr) samt ”Issäkerhetsportal” (40 tkr).

440 000

21. Naturskyddsföreningen
Tilldelas bidrag till samarbetsprojektet ”Skogen som klassrum” (1900 tkr) samt till projektet ”Närnaturguider 2011”
med samma belopp som för 2010 (200 tkr).

2 100 000

22. Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Sätt Sverige i rörelse” (600 tkr).

600 000

23. Svenska Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till del av projektet ”Utveckling och uppstart
Accessfond” (100 tkr), projektet ”Föreningsbesök och utbildning klubbar” (240 tkr) samt projektet ”Öka ungdomars
intresse och kunskap” (40 tkr).

380 000

24. Svenska Kanotförbundet
Tilldelas bidrag till del av projektet ”Friluftsliv för alla” (300 tkr).

300 000

Summa verksamhetsbidrag

7 635 000
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