
1SVENSKTFRILUFTSLIV.SE

Årsredovisning 2015

 



2 ÅRSREDOVISNING 2015



3SVENSKTFRILUFTSLIV.SE

Innehållsförteckning

Fakta om Svenskt Friluftsliv 4
Ordförande har ordet  5

Viktiga händelser under 2015 6
Ural av pressklipp under 2015 6
Tankesmedja för friluftsliv 2015 7
Första uppföljningen av friluftsmålen 7

Fördelningen av de statliga medlen  8
Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté  8

Allemansrätten  9

Remisser och officiella skrivelser från Svenskt Friluftsliv  9

Utåtriktat arbete 10

Samarbeten och medlemskap 12
Samarbete över gränserna i Norden  12
Svenskt Friluftsliv i styr- och referensgrupper  12
Svenskt Friluftsliv medlem i FSC och PEFC 13
Medlemskap 13 

Internt utvecklingsarbete   13
Utvecklingsarbete inom organisationen 13

Styrelsen 2015 14

Administration och kansli  14

Året i bilder  15

Ekonomisk redovisning  16

Redovisning av fördelade medel 2015  22



4 ÅRSREDOVISNING 2015

OM SVENSKT FRILUFTSLIV

SVENSKT FRILUFTSLIV FÖRETRÄDER de ideella friluftsorganisatio-
nerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myn-
digheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för 
det svenska friluftslivet genom att: 

> Värna och vårda allemansrätten 
> Stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna 
> 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 24 ideella 
friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 1,8 
miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. 
Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala 
och regionala föreningar.

Fakta om Svenskt Friluftsliv

SVENSKT FRILUFTSLIV BESTÅR AV 24 IDEELLA ORGANI-
SATIONER, ALLA MED STARK FÖRANKRING I FRILUFTS-
LIV OCH FOLKHÄLSA:

Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjan-
det, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskar-
na, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, 
Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, 
Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islands-
hästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Ken-
nelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livrädd-
ningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska 
Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska 
Kanotförbundet och Svenska Skridskoförbundet.
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DET FINNS EN KRAFT I FRILUFTSLIVET. Regeringen höjer an-
slaget till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor 
per år från och med 2016. Detta glädjande besked fick frilufts-
livet i Sverige när budgetpropositionen presenterades av re-
geringen i slutet av september i år. Statsminister Stefan Löfvén 
tog upp beskedet vid sin presentation av regeringsförklaringen. 
Friluftslivet är nu en självklar del i samhällsutvecklingen. Det 
känns väldigt bra!

Att anslaget nu höjs är ett resultat av ett långsiktigt arbete. 
Det var i samband med Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska 
skrift Friluftslivet och samhället allt startade 2008. Den kom 
att bli ett viktigt redskap för Svenskt Friluftslivs långsiktiga och 
målmedvetna arbete med att driva friluftslivets frågor. Målet 
var att få till en friluftspolitik i Sverige. Och så blev det. Sverige 
har en friluftspolitik och det finns nu tio friluftspolitiska mål. 
Detta är grunden för att regeringen nu satsar ytterligare medel 
för att öka möjligheterna att nå målen. 

DE NYA MEDLEN BETYDER MYCKET för de långsiktiga förut-
sättningarna för friluftslivet och vi får en stabil grund att arbeta 
ifrån. Vi har idag en bra infrastruktur för friluftsliv med alla 
friluftsorganisationer och massor av aktiviteter där alla är väl-
komna oavsett bakgrund, kön, ålder och ekonomiska förutsätt-
ningar. Med de nya medlen kommer friluftsorganisationerna 
tillsammans kunna etablera och erbjuda en rad nya aktiviteter. 
Friluftsorganisationerna står redo.

Nu kommer ytterligare 10 000-tals barn och ungdomar få 
tillgång till friluftslivet – komma ut i naturen, lära sig paddla, 
cykla, klättra, livräddning, fiska, vandra i fjällen och mycket 
annat! Det ger möjlighet till välbefinnande, fysisk aktivitet och 
social gemenskap. Det har även en strategisk betydelse för Sve-
rige då friluftslivet lämnar stora bidrag till samhället i form av 
ökad folkhälsa, sysselsättning, integration, miljömedvetenhet, 
skolning i demokrati, arbetstillfällen, mångfald och integration.

Fördelningen av projektbidragen för 2016 visar att en över-
vägande andel av de nya medlen gick till mångfalds- och inte-
grationssatsningar i våra medlemsorganisationer. Betydelsen 
av dessa projekt och våra medlemsorganisationers arbete går 
givetvis inte att värdera eller sammanfatta i några få rader.

UNDER 2015 HAR VI PÅBÖRJAT ARBETET med att ta fram ett 
nytt friluftspolitiskt program som ska kunna ligga till grund 
för ytterligare utveckling av friluftslivet och dess villkor. Det 
handlar bland annat om att öka forskningen om friluftsliv efter-
som den forskning som finns idag är splittrad och svag. Andra 
fokusområden är utveckling av lagar som är viktiga för frilufts-
livet. Här driver vi frågor om ändringar i socialavgiftslagen och 
terrängkörningslagen. Sist men inte minst vill jag nämna den 
viktiga allemansrätten – att säkra den långsiktiga tillgången till 
friluftslivet.

JAG SER MED TILLFÖRSIKT FRAM EMOT de kommande åren 
då vi tillsammans ska se till att våra resurser får effekt och att vi 
ytterligare flyttar fram positionerna för friluftslivet.

Per Klingbjer
Ordförande
Svenskt Friluftsliv

ORDFÖRANDE HAR ORDET

2015 ett händelserikt år

Fördelningen av projekt- 
bidragen för 2016 visar att en övervä-
gande andel av de nya medlen gick till 
mångfalds- och integrationssatsning-
ar i våra medlemsorganisationer. 
Betydelsen av dessa projekt och våra 
medlemsorganisationers arbete går 
givetvis inte att värdera eller sam-
manfatta i några få rader.
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> Det statliga anslaget till friluftsorganisatio-
nerna har höjts med 20 miljoner kronor.

> Flera motioner har lagts i Riksdagen om en 
förändring av Socialavgiftslagen till förmån 
för friluftsorganisationer.

> Svenskt Friluftsliv deltog i Almedalsveckan 
sommaren 2015. 

> Svenskt Friluftsliv har tagit fram en frilufts-
politisk skrift.

> Naturvårdsverket har återrapporterat utvär-
dering av de tio friluftspolitiska målen till 
regeringen.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2015

Urval av pressklipp under året

Artiklar från Norrtelje Tidning, Fokus Outdoor, Dagens Samhälle, Corren 
och Folkbladet.
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Tankesmedja för 
friluftsliv 2015
Tankesmedjan 2015 genomfördes i Örebro den 28-29 
april. Svenskt Friluftsliv deltog liksom flera av med-
lemsorganisationerna.

ÅRETS TEMA VAR FRILUFTSLIV I OCH NÄRA TÄTORTER och 
tankesmedjan syftade till att diskutera betydelsen av friluftsliv 
i tätorter, olika pedagogiska verktyg och förvaltningsinstrument 
såsom fysisk planering. Tankesmedjan är återkommande och är 
en mötesplats där friluftslivets aktörer samlas till dialog i syfte 
att utveckla friluftslivet och friluftslivspolitiken.

UNDER 2015 HAR SVENSKT FRILUFTSLIV deltagit i planering 
och genomförande av 2015-års Tankesmedja. I detta ingår även 
att utse årets friluftskommun. Vi har även deltagit i myndighets-
möte för friluftsliv där samtliga myndigheter med ansvar för fri-
luftspolitikens genomförande finns representerade. Därutöver 

har Svenskt Friluftsliv varit aktiv i arbetet med ett förslag till 
uppföljning av friluftsliv inom miljömålen och friluftslivsmålen 
under ledning av Naturvårdsverket. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2015

De tio friluftsmålen:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och  landsbygds- 
 utveckling
7. Skyddade områden som resurs för 
 friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

I DECEMBER 2015 ÅTERRAPPORTERADE Naturvårdsverket mål-
uppfyllelsen av de tio friluftsmålen (Rapport 6700, Friluftsliv för 
alla). Naturvårdsverkets samlade bedömning är att möjligheter-
na för, tillgängligheten till, och arbetet med, friluftsliv generellt 
sett ökar och förbättras. Insatserna behöver upprätthållas för 
fortsatt framgång. I uppföljningen bedöms två mål ha en positiv 
utveckling till år 2020. Fem mål bedöms ha en neutral utveck-
ling, två oklar utveckling och ett med negativ utveckling.

BAKGRUNDEN ÄR ATT I JUNI 2010 lade regeringen fram propo-
sitionen ”Framtidens friluftsliv” (Prop. 2009/10:238) som under 
december samma år antogs av riksdagen. Under 2011 och delar 
av 2012 arbetade Naturvårdsverket samt ett 20-tal myndigheter, 
Svenskt Friluftsliv samt forskningsprogrammet Friluftsliv i för-
ändring med att konkretisera de tio friluftspolitiska målen.

NATURVÅRDSVERKET SKAPADE tio nätverk, ett för var och ett 
av friluftsmålen. Totalt har 100-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 försla-
gen. Den färdiga rapporten lämnades till Miljödepartementet i 
mars 2012.

I DECEMBER 2012 LADE REGERINGEN fram sin friluftspolitiska 
skrivelse ”Mål för friluftspolitiken” (Skr 2012/13:51). I skrivelsen 
redovisas mätbara mål för friluftspolitiken och det redogörs även 
för vilka satsningar som gjorts för att uppnå dessa mål. Regering-
ens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning 
av målen för friluftspolitiken redovisas också.

Första uppföljningen 
av friluftsmålen

Ingela Hiltula (NV) och Susanne Söderholm (Orienteringsförbun-
det) på Tankesmedjan i Örebro.
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2015 års anslag 
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR EN Fördelningskommitté bestå-
ende av fem ledamöter, utsedda av styrelsen för Svenskt Fri-
luftsliv. Kommittén fördelar statsbidraget utifrån förordningen 
(2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer. Syftet 
med bidraget är att stödja att människor organiserar sig för vis-
telse i naturen och utövandet av friluftsliv med allemansrätten 
som grund samt att ge alla människor möjlighet att genom fri-
luftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap 
och ökad kunskap om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas 
antingen som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.

Med organisationsbidrag avses stöd till organisationer i förhål-
lande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå och 
med verksamhetsbidrag avses stöd till organisationer för en spe-
cifik verksamhet efter särskild prövning. Kommittén fördelade i 
januari 2015 (preliminärt besked kunde lämnas redan i oktober 
2014) medel för budgetåret 2015. I bilaga till årsredovisningen 
finns en redovisning av samtliga fördelade medel 2015. Svenskt 
Friluftsliv skickade ut pressmeddelande i samband med det de-
finitiva beslutet i januari och hjälpte även de organisationer som 
ville skicka ut pressmeddelande om tilldelning från anslaget.

2016 års anslag 
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN HADE under slutet av november 
2015 ett fördelningsmöte där kommittén tog ställning till de in-
komna ansökningarna. Fördelningskommittén tillkännagav den 
25 november 2015 den preliminära fördelningen av anslaget 
för 2016. Detta innebar att de sökande redan då hade möjlig-
het att anpassa sitt budgetarbete för 2016. Totalt har kommit-
tén sammanträtt tre gånger under 2015. Samtliga ansökningar 
och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns 
tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida. Totalt inkom 86 an-
sökningar från 26 olika organisationer om totalt 69 MSEK, varav 
30 MSEK i organisationsbidrag (15 ansökningar) och 39 MSEK 
i verksamhetsbidrag (71 ansökningar). Översökningsgraden var 
44 procent.

Återrapportering av 2014 års anslag 
UNDER VÅREN 2015 RAPPORTERADE Svenskt Friluftsliv om för-
delningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet med 
förordning SFS 2010:2008. Denna rapportering ligger senare 
till grund för Naturvårdsverkets återrapportering till regeringen. 
År 2014 fördelade Svenskt Friluftsliv 27,850 miljoner kronor i 
bidrag till 22 olika friluftsorganisationer, varav 18,660 miljoner 
kronor avsåg organisationsbidrag till 13 organisationer och 9,190 
miljoner kronor avsåg verksamhetsbidrag till 17 organisationer. 
Fem organisationer fick endast organisationsbidrag, nio andra 

FÖRDELNING AV DE STATLIGA ANSLAGEN

organisationer fick endast verksamhetsbidrag och åtta organisa-
tioner fick både och.
 
GENOM BIDRAGSVERKSAMHETEN NÅS stora grupper av 
människor som ges möjlighet att få ett upplevelserikt friluftsliv. 
Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna möjliggör 
stor verksamhet med många deltagare i olika aktiviteter. Häl-
soaspekter intar en framträdande plats i flertalet verksamheter, 
bl.a. inom Sportfiskarna, Riksförbundet Hälsofrämjandet och 
Friluftsfrämjandet.

I LIKHET MED TIDIGARE ÅR har bidraget för 2014 särskilt pri-
oriterat verksamheter för barn och ungdomar. Till exempel har 
22 000 barn deltagit i Livräddningssällskapets simskolor och 
7 500 barn har deltagit i Sportfiskarnas Klassdraget. Frilufts-
främjandet har tillsammans med Rädda Barnen i projektet 
Skogshjältarna gett barn i socioekonomiskt utsatta områden en 
chans att upptäcka naturen. Friluftsfrämjandet har också drivit 
projektet Kottar och barr i förskolan som har som syfte att via 
förskolan attrahera fler barn till friluftslivet, minska stillasittan-
det och öka kunskapen om allemansrätten. Svenska Jägareför-
bundets projekt Nya svenskar i naturen har under 2015 fortsatt 
verkat för ökat intresse för och deltagande i det svenska natur- 
och friluftslivet hos ungdomar med utländsk bakgrund, engagera 
och aktivera flera relevanta aktörer och skapa möjlighet för mö-
ten och kulturellt utbyte.

FRILUFTSORGANISATIONERNA ÄR VIKTIGA för att skapa in-
tresse och möjlighet för såväl flickor och pojkar som kvinnor 
och män att utöva friluftsaktiviteter. De bedriver en verksamhet 
som bl.a. främjar folkhälsan och möjliggör för olika grupper av 
människor att få del av motion och naturupplevelser. Andra vik-
tiga uppgifter är att skapa mötesplatser i naturen för människor 
med olika etnisk bakgrund och med olika förutsättningar att vis-
tas ute i naturen samt att uppmuntra barns utevistelse.

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till Naturvårdsverket 
finns utlagd på hemsidan. I budgetpropositionen för 2016 kon-
staterar regeringen att de av Svenskt Friluftsliv fördelade bidra-
gen till friluftsorganisationer väl uppfyller bidragens syfte och att 
anslaget ger goda effekter för samhället. Bidragen har möjliggjort 
verksamhet som organiserat stora grupper människor, särskilt 
barn och ungdomar. Regeringen bedömer att statens bidrag till 
friluftsorganisationerna bidrar till och spelar en fortsatt viktig roll 
inom politikområdet och det är angeläget för staten att fortsatt 
stödja organisationernas arbete.

Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté

Ulf Uddman (ordf.)
Svenska Kennelklubben

Eva Bjernudd
Korpen Svenska 

Motionsidrottsförbundet

Christina Frimodig
Naturvårdsverket

Henrik Hoffman
Naturkompaniet

Erik Backman
Gymnastik och 

idrottshögskolan

Statligt bidrag till friluftsorganisationer
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DET KOMMER OCKSÅ INGÅ som ett kapitel i Svenskt Friluftslivs 
friluftspolitiska skrift som presenteras vid årsstämman 2016. 

Under året har ett möte genomförts med Strandskyddsdele-
gationen och Svenskt Friluftsliv har även lämnat synpunkter till 
Justitiedepartementet med anledning av att man tillsatt en utre-
dare som skall se över markägares möjligheter att få handräck-
ning vid otillåtna bosättningar. Uppdraget ska redovisas senast 
den 30 maj 2016.

ALLEMANSRÄTTEN

REMISSER KONFERENSER OCH SEMINARIER

Under året har Svenskt Friluftsliv skrivit remissvar 
över totalt 6 remisser enligt nedan:

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Store Mos-
ses nationalpark (Naturvårdsverket).

• Remissvar: Svenskt Friluftslivs yttrande över remiss av 
Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö.

• Remissvar: Förslag till utvidgning av Björnlandets natio-
nalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötsel-
plan (Naturvårdsverket).

• Remissvar: Förslag till utvidgning av Tivedens national-
park och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötsel-
plan (Naturvårdsverket).

• Remissvar: Informationsbehov för god miljöhänsyn 
(Skogsstyrelsen).

• Remissvar: Uppföljning av Friluftslivsmålen (Naturvårds-
verket).

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

Vid årsstämman 2015 antogs Svenskt Friluftslivs 
ställningstagande vad gäller Allemansrätten. Detta 
dokument har under 2014 och 2015 varit föremål för 
remissbehandling av medlemsorganisationerna.

Tar ställning om 
Allemansrätten

Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid följande 
konferenser och seminarier: 

• Tankesmedja för friluftsliv i Örebro, 28-29 april. 

• Regeringens dialog om ett nationellt skogsprogram som 
sammanträtt två gånger under året.

• Regeringens konferens om civilsamhället och integration 
som arrangerades den 8 maj i Stockholm.

• Näringsdepartementets arbete med Landsbygdsprogram-
met där Svenskt Friluftsliv deltagit i två möten under året

• Konferens om framtidens friluftskommun, arrangerad av 
Conductive i november månad i Stockholm.

• Håll Sverige Rents konferens på Artipelag i november 
månad.
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UTÅTRIKTAT ARBETE

Under sommaren deltog Svenskt Friluftsliv i Almedalsveckan och genomförde ett 10-tal möten med politiker 
och andra samt deltog i seminarier och andra möten.

Seminarium om forskning i friluftsliv.

Gunilla C Carlsson (S) och Ulf 
Silvander.

Peter Jonsson (S), Agneta Gille 
(S), Azadeh Rojhan Gustafsson 
(S) och Ulf Silvander.

Ulf Silvander och Karin Thomasson (Mp). Ulf Silvander och Ola Mattson (Rädda 
Barnen).

Ulf Silvander och Tobias Baudin (LO).

Almedalsveckan 2015
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UTÅTRIKTAT ARBETE

@SvFriluftsliv svensktfriluftsliv.se friluftskoll.se

DEN 25 MARS GENOMFÖRDES ett möte med Statssekreterare 
Göran Enander (miljödepartementet) samt tjänstemän från de-
partementet. Mötet ägde rum på Svenskt Friluftslivs kansli till-
sammans med representanter för Friluftsfrämjandet, Livrädd-
ningssällskapet, STF, Sportfiskarna samt Scouterna.

Detta möte följdes upp dels den 17 juni dels den 2 november 
då Svenskt Friluftsliv mötte den efterföljande Statssekreteraren 
Gunvor G Ericsson.

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV tillsammans med 
LRF uppvaktat Naturvårdsverkets t.f. Generaldirektör Eva Thör-
nelöf för att diskutera möjligheten att öka kunskapen om alle-
mansrätten.

En motion lämnades in under den allmänna motionstiden av 
Saila Quicklund och Eva Lohman (M) om att Svenskt Frilufts-
livs medlemmar skulle omfattas av den så kallade halva-basbe-
lopps-regeln. Detta innebär att Svenskt Friluftslivs medlemmar 
skulle omfattas av samma undantag som idrottens organisatio-
ner, dvs att sociala avgifter inte behöver betalas för inkomster 
upp till ett halvt basbelopp.

Under den allmänna motionstiden, hösten 2015, lämnades to-
talt sex motioner in till riksdagen från olika ledamöter vilka alla 
berör halva-basbelopps-regeln.

EFTER PÅTRYCKNINGAR FRÅN DET svenska föreningslivet till-
satte regeringen en utredning som ska undersöka civilsamhällets 
förutsättningar och dess särart, Utredningen för ett stärkt civil-
samhälle (U 2014:04). Utredningen beräknas vara klar i februari 
2016. Svenskt Friluftsliv deltar i referensgruppen till utredning-
en som sammanträtt tre gånger under året.

Svenskt Friluftsliv driver friluftspolitiska frågor
Svenskt Friluftsliv har under 2015 uppvaktat såväl politiska partier, enskilda riksdagsmän som regeringens 
representanter. Vi har träffat drygt 30 politiker. Därutöver har vi uppvaktat den politiska ledningen på Miljöde-
partementet och Socialdepartementet ett flertal gånger.

Regeringens strandskyddsdelegation (Dir 2013:27) har nu ver-
kat i två år och Svenskt Friluftsliv har haft dialog med delegatio-
nen under dess aktiva tid. Under 2015 har ett gemensamt möte 
genomförts och vi har kunnat leverera input till deras slutredo-
visning till regeringskansliet.

Information om strandskyddsdelegationen kan fås på dess 
hemsida www.strandskyddsdelegationen.se.

UNDER HÖSTEN 2015 INLEDDE Svenskt Friluftsliv ett arbete 
med att visa på friluftsforskningens betydelse för uppfyllandet av 
de tio friluftspolitiska målen. Målet är att initiera forskning inom 
friluftsliv på samma sätt som gjordes inför forskningspropositio-
nen 2005, vilket ledde till att Naturvårdsverket kunde finansiera 
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring som pågick i drygt 
sex år. Arbetet kommer fortsätta under 2016.

DIALOG HAR FÖRTS MED SKOGSSTYRELSEN, där Svenskt Fri-
luftsliv ingår i det skogliga sektorsrådet.

VI HAR INFORMERAT OM Svenskt Friluftslivs nyheter genom 
pressmeddelanden, totalt fem stycken under året. Vidare har vi 
bistått de organisationer som beviljades anslag med ett press-
meddelande som anpassades till de organisationer som ville 
förmedla nyheten om beviljade anslag från Svenskt Friluftsliv. 
Budskapen rörde den summa man beviljats och framförallt vad 
pengarna ska användas till. Under året har fem debattartiklar 
publicerats i dags- och fackpress, varav en tillsammans med an-
dra aktörer. Därutöver har ca 50 artiklar/notiser/webbnotiser 
publicerats i riks- och lokalmedia, fackpress och medlemsorga-
nisationernas tidningar.

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV sänt ut åtta nyhets-
brev till en bredare krets av intressenter. Nyhetsbreven sänds ut 
till cirka 1 000 mottagare. Nyheter har löpande förmedlats via 
Twitter (@SvFriluftsliv) sedan hösten 2012 där Svenskt Frilufts-
liv har närmare 800 följare. 

Skogsstyrelsen, nyhetsbrev och Twitter
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SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR I ”Det Nordiska Friluftslivs 
Nätverket” (NFN). Övriga medlemsorganisationer är Norskt Fri-
luftsliv, Friluftslivets Landsforbund – Norge, Friluftsrådet i Dan-
mark och Suomen Latu (Finland). Nätverket har haft två möten 
under året. Syftet med samarbetet är dels att lära av varandra, 
dels att lyfta gemensamma frågor gentemot Nordiska Minister-
rådet och Nordiska Rådet.

SVENSKT FRILUFTSLIV DELTOG i Nordiska rådets möte den 8 
september tillsammans med Norsk Friluftsliv. Mötet genomför-
des i Stortinget i Oslo och målet för mötet var att uppmana Nord-
iska rådet att arbeta fram ett gemensam Nordiskt handlingspro-
gram för friluftsliv. Detta är en uppföljning av det arbete som 
gjorts under 2014 då det nordiska nätverket dels publicerade en 
debattartikel, dels tog fram en ”samlad skrift” där vi beskriver 
det nordiska samarbetet och vad det skall leda till samt vad vi 
från paraplyorganisationerna önskar av den gemensamma nord-
iska politiken.

DEN 4 NOVEMBER STOD Svenskt Friluftsliv som värd för ett möte 
i det nordiska samarbetet där representanter från Danmark, Nor-
ge, Finland och Sverige deltog. Vid detta möte formaliserades ett 
samarbetsprojekt som finansieras av Nordiska ministerrådet. 
Projektnamnet är Friluftsliv i Norden och målet för projektet är 
att kunna föreslå rekommendationer för hur de nordiska länder-
na kan arbeta tillsammans för att stärka friluftslivet. Svenskt Fri-
luftsliv finns representerad med en person i detta arbete.

SAMARBETEN OCH MEDLEMSKAP

Samarbete över 
gränserna i Norden

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR DELTAGIT i Skogsstyrelsens regio-
nala sektors råd för region Svea, rådet har haft fyra möten under 
året.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR VARIT representerat i styrelsen för 
Miljöstrategiska fondens (MISTRA:s) forskningsprogram Future 
Forests, som har sammanträtt fem gånger under året.

SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR i arbetet med ett nationellt 
skogsprogram. Under 2015 har tre möten hållits. Sedan 2015 ingår 
Svenskt Friluftsliv i det nationella skogsprogrammets programråd.

Svenskt Friluftsliv 
i styr- och 
referensgrupper

SVENSKT FRILUFTSLIV INGÅR även i bidragsnätverket som be-
står av bidragsgivande myndigheter under ledning av Myndig-
heten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). Nätverket 
har träffats två gånger under året. Målet med nätverket är att ut-
byta erfarenheter mellan bidragsgivande myndigheter.

Under 2014 startades utredningen för ett stärkt civilsamhälle 
(Dir.2014:40). Svenskt Friluftsliv deltar i utredningens referens-
grupp som sammanträtt fyra gånger under 2015.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR INGÅTT i juryn för årets frilufts-
kommun som sammanträtt vid fyra tillfällen under 2015. Vi ingår 
även i det myndighetsnätverk som ansvarar för de tio friluftsmå-
len. Detta nätverk har sammanträtt vid ett tillfälle under 2015.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR ÄVEN DELTAGIT i fyra möten ar-
rangerade av Ideell Arena. Under 2015 arrangerades ett semina-
rium om skogens sociala värden av forskningsprogrammet Fu-
ture Forest. Seminariet genomfördes på Lantbruksuniversitetet 
den 13 april och Svenskt Friluftsliv deltog i detta möte tillsam-
mans med ett par medlemsorganisationer.

Future Forest på fältbesök i brandområdet i Västmanland under 
hösten 2015.

Nordiska friluftsnätverket vid mötet i Stockholm den 4 november 
2015.

Lasse Heimdal (Norskt Frilufts-
liv), Marianne Sanderud (Fri-
luftsrådenes Landsforbund) samt 
Ulf Silvander utanför Stortinget 
i Oslo.

Möte i det nationella skogsprogrammet med bland andra stats- 
råden Sven-Erik Bucht och Kristina Persson.
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SVENSKA PEFC BILDADES ÅR 2000 och den första svenska 
skogsstandarden godkändes av internationella PEFC i juli sam-
ma år. Standarden ska revideras vart femte år och under 2015 
har ett arbete startats för att revidera PEFC-standarden. Motsva-
rande process pågår nu också inom FSC.

Svenskt Friluftsliv har bedömt det som viktigt att aktivt, till-
sammans med andra organisationer, vara med i reviderings-
processen. Under året har ett mycket omfattande grundarbete 
genomförts. Förslaget till reviderad standard i båda certifierings-
systemen kommer att gå ut på remiss under 2016 och då kommer 
det att finnas ytterligare möjlighet för Svenskt Friluftsliv att på-
verka utkasten till ny standard.  

Svenskt Friluftsliv representeras av Eje Andersson (vice ord-
förande i Svenska Orienteringsförbundet) i det praktiska revide-
ringsarbetet. I PEFC ingår Svenskt Friluftsliv såväl i styrelsen, 
som i arbetsgruppen för revidering av den sociala standarden. I 
FSC deltar Svenskt Friluftsliv i arbetet i standardkommittén och 
ingår i den sociala kammaren.

VI DELTAR OCKSÅ I ARBETSGRUPPEN (P4) som behandlar rela-
tioner på samhällsnivå. För Svenskt Friluftslivs del handlar det 
om att betona betydelsen av den sociala dimensionen genom att 
ta vara på skogens alla värden. Det handlar också om att lyfta 
fram betydelsen av tillgänglighet för olika friluftlivsaktiviteter 
och skogens betydelse för rekreation samt att detta får genom-
slag i någon form i de reviderade standarderna.

Svenskt Friluftsliv medlem i FSC och PEFC
Sedan flera år är Svenskt Friluftsliv medlem av PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). 
Under 2014 blev vi även medlem i FSC (Forest Stewardship Council) i den sociala kammaren. Båda certifierings-
systemen har som huvudambition att säkerställa ett uthålligt skogsbruk med definierade krav för skogsskötsel, 
miljöhänsyn och sociala hänsyn.

SVENSKT FRILUFTSLIV ÄR MEDLEM i följande organisationer:
» Arbetsgivaralliansen
» FSC (Forest Stewardship Council)
» PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes)
» Ideell arena

Medlemskap

INTERNT UTVECKLINGSARBETE

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2015 genomfört två VD/
GS-seminarier. Det första var en friluftsaktivitet den 29 septem-
ber då fiskelyckan prövades i en sjö på Fågelbrolandet öster om 
Stockholm. Det andra var ett mingel tillsammans med represen-
tanter för regering och riksdag i Svenska Livräddningssällska-
pets lokaler i Bromma.

SVENSKT FRILUFTSLIVS ORDINARIE årsstämma genomför-
des den 16 april 2015 i Stadsmissionens lokaler vid Stortorget i 
Gamla Stan. Ordförande för årsstämman var riksdagsledamoten 

Gunilla Carlsson (S). Vid årsstämman ¬valdes Per Klingbjer till 
ny ordförande. Dessutom valdes Susanne Söderholm (Oriente-
ringsförbundet) samt Åke Granström (Jägareförbundet) till nya 
ledamöter i styrelsen för Svenskt Friluftsliv. Anders Danielsson 
(Kanotförbundet) valdes på ett år. Avgick gjorde Stefan Nyström 
(ordf.) samt Håkan Weberyd (ledamot).

Vid årsstämman presenterades två medlemsorganisationer 
och deras projekt som finansierats av Svenskt Friluftsliv. Det 
ena var Sportfiskarnas Klassdraget och det andra Svenska Tu-
ristföreningens projekt Get Real. Årsstämman avslutades med 
ett friluftsfilosofiskt samtal mellan Svenskt Friluftslivs nyvalde 
ordförande Per Klingbjer, Sportfiskarnas Jesper Taube, riks-
dagsledamoten Peter Jonsson (S) och riksdagsledamoten Saila 
Quicklund (M).

Svenskt Friluftsliv deltog också på FSC:s årsstämma den 19 
maj 2015 och har därtill deltagit i 27 möten (livemöten och tele-
fonmöten) under året.

För PEFC:s del har Svenskt Friluftsliv medverkat i åtta möten.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR OCKSÅ deltagit i flera projekt med 
koppling till rekreation och friluftsliv. Göran Andersson (Fri-
luftsfrämjandet) och Eje Andersson (Svenska Orienteringsför-
bundet) har bl.a. deltagit i Skogsstyrelsens regeringsuppdrag att 
ta fram målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till 
friluftsliv och rekreation. Förslaget till nya målbilder kommer att 
remissbehandlas vid årsskiftet 2015/2016.

Utvecklingsarbete inom organisationen

SAMARBETEN OCH MEDLEMSKAP

VD/GS möte i september på Fågelbrolandet.

Jesper Taube 
(Sportfiskarna), 

Peter Jonsson 
(S), Saila Qvick-

lund (M) samt 
Per Klingbjer 

(Svenskt Frilufts-
liv) i samspråk på 

Svenskt Friluftslivs 
årsstämma 2015.
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STYRELSEN HAR SAMMANTRÄTT NIO GÅNGER under 2015. Svenskt Friluftslivs styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

PER KLINGBJER (ordförande)
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. 

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 bör-

jar tidigt ger ett friskare vuxenliv, det vinner alla på. 

SUSANNE SÖDERHOLM
Svenska Orienteringsförbundet

Susanne är förbundschef på Svenska Orienterings-
förbundet med bred erfarenhet från idrottsrörelsen 

(aktiv, förälder, ledare och nu som anställd chef). 
Kommunikation och synlighet är ett viktigt område. 

Har åkt skidor och orienterat sedan barnsben och 
tävlar fortfarande. Är också aktiv med löpning, cyk-

ling och svamp- och bärplockning, varför friluftslivet 
spelar en stor roll i hennes liv.

MARIE STENSEKE
Göteborgs Universitet

Marie är professor i kulturgeografi vid Göteborgs 
universitet. På fritiden föredrar hon det enkla frilufts-

livet, en tur till fots eller på skidor med termos och 
grillkorv i ryggsäcken. 

SYLVIA NYLIN
Svenska Turistföreningen
Sylvia var vice generalsekreterare för Svenska Tu-
ristföreningen (t.o.m. 2015-12-15). Hennes första 
Friluftserfarenheter gjorde hon i Hälsinglands 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. 

ÅKE GRANSTRÖM
Svenska Jägareförbundet
Åke är vice generalsekreterare Svenska Jägareförbun-
det, är jägmästare och följaktligen har han intresse 
för skogliga frågor. Har dessutom bred och lång 
erfarenhet av ideella organisationer som har naturen 
som aktivitetsplats. Samspelet och brukandet av 
naturen framförallt kopplat till vilt är en naturlig del 
av vardagen för Åke.

ANDERS DANIELSSON
Svenska Kanotförbundet
Anders är generalsekreterare i Svenska Kanotförbun-
det men arbetar även som lärare i Skellefteå. Han 
brinner för att barn och ungdomar ska få en menings-
full fritid. Kunskap är viktigt och därför är utbildning 
en fråga där han lägger ner extra mycket energi. Sam-
arbete mellan organisationer för att komma längre 
med förenade krafter är en käpphäst. Alla former av 
friluftsliv, gärna det enkla och lätt tillgängliga lockar. 

STYRELSEN 2015

Under året har Ulf Silvander (GS) och Elisabeth 
Rytterström varit anställda som tjänstemän på 
Svenskt Friluftslivs kansli.

DÄRUTÖVER HAR ETT PAR PERSONER varit projektanställ-
da kortare och längre tid, däribland Torgny Håstad som 
varit organisationens allemansrättslige expert och Eje An-
dersson som ansvarat för arbetet med FSC och PEFC. Erik 
Arnberg har varit organisationen behjälplig när det gäller 
arbetet med forskningspropositionen.

Därutöver har administrativa tjänster köpts av Frilufts-
främjandet, Mälardalsregionen/Ingrid Petsäll-Spires. 

KOMMUNIKATIONSARBETET HAR BEDRIVITS genom Fors 
PR i Åre/Tina Fors samt från Geelmuyden-Kiese (Joakim 

Kellner), från maj 2015 anställd vid Rud Pedersen. Totalt 
uppskattas arbetsinsatserna under 2015 ha omfattat mot-
svarande ca tre till fyra årsarbeten.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER året hyrt kanslilokaler 
av Sportfiskarnas rikskansli, Svartviksslingan 28, Bromma.
 
REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finnhammars) 
och Klas Weidstam (lekmannarevisor).

Ulf Silvander
Generalsekreterare

ADMINISTRATION OCH KANSLI
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Året i bilder
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RESULTATRÄKNING NOTER 2015 2014  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  1 800 000 1 800 000 
Projektbidrag 1 0 1 846 338 
Medlemsavgifter  195 000 195 000 
Övriga intäkter  0 53 000 
  1 995 000 3 894 338 

Summa intäkter  1 995 000 3 894 338 

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -1 005 092 -2 436 218 
Personalkostnader 3 -1 717 691 -1 756 188 
  -2 722 783 -4 192 406 
    
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter  -727 783 -298 068 

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter  132 762 250 963 
Räntekostnader   -306 -346 
Finansnetto  132 456 250 617 
  
Årets resultat  -595 327 -47 451 

Fördelning av årets resultat

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel  220 000 85 783 
Reservering av ändamålsbestämda medel   -220 000

Kvarstående belopp för året   -375 327  -181 668 

EKONOMISK REDOVISNING 2015
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BALANSRÄKNING  NOTER 2015-12-31 2014-12-31 

  kronor kronor 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0  0 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  6 481 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13 109 10 815 
  13 115 11 296 
     
Kassa och Bank  4 591 500 5 293 087 

Summa Omsättningstillgångar  4 604 615 5 304 383 

Summa Tillgångar   4 604 615 5 304 383  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Fritt Eget Kapital
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond 5 2 707 000 2 707 000 
Övriga ändamålsbestämda medel 6 0 220 000 
Balanserat resultat  1 399 360 1 581 028 
Årets resultat efter fördelning  -375 327 -181 668 

Summa Eget kapital  3 731 033 4 326 360 

Kortfristiga Skulder

Leverantörsskulder  51 313 176 767 
Övriga kortfristiga skulder 7 388 936 415 035 
Upplupna kostnader och
    förutbetalda intäkter 8 433 333 386 221 
     
Summa Kortfristiga Skulder  873 582 978 023 
     
Summa Eget Kapital och Skulder   4 604 615 5 304 383  

EKONOMISK REDOVISNING 2015



18 ÅRSREDOVISNING 2015

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
  
Redovisnings- och värderingsprinciper
  
Allmänna upplysningar
 Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 

Fordringarna har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de be-
räknas 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 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 ställs mot avsedda 
kostnader.  Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkom-
mer.  

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 2016
Naturvårdsverket 0 0 35 000 
SUMMA 35 000 0 35 000 
    

EKONOMISK REDOVISNING 2015
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2015 2014

PR Kampanj  187 394 0
Mediasatsning  246 830 204 266
VD/GS möte  14 795 2 710
Nordiskt arbete  9 253 2 698
GreenTeam  0 188 916
Fördelningskommittén  19 416 26 388
Friluftspolitisk Skrift  19 713 0
Postkodlotteriet  10 000 1 506 364
Ungdomsstyrelsen, mer och fler  0 172 425
Allemanrätten  0 16 532
Resor  34 469 35 064
Övrigt  463 222 280 855
  1 005 092 2 436 218
    
 
Not 3 – Personalkostnader
 
Medeltalet anställda har uppgått till  2 2 

Löner och ersättningar   1 171 189 1 098 740 
 - varav lön GS  688 048 654 870 
 - varav styrelsearvoden  50 821 54 713 

Sociala kostnader  393 719 392 130 
Pensionskostnader  136 043 236 525 
- varav GS  100 544 201 751 

Not 4 – Inventarier    

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 

EKONOMISK REDOVISNING 2015
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EKONOMISK REDOVISNING 2015

Not 5 – Buffertfond    

Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna  nyttjas efter årsmötesbeslut för att sä-
kerställa  Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens  ekonomiska villkor skulle förändras. 
Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.   
 
    
 
Not 6 – Övriga ändamålsbestämda medel  2015 2014

PR Kampanj  0 200 000 
Friluftspolitisk skrift  0 20 000 
  0 220 000 

Not 7 – Övriga kortfristiga skulder    

Ej förbrukade projektmedel:    

Forskarskola i Friluftsliv  311 235 311 235 
Naturvårdsverket  35 000 

Bidrag till medlemsorganisation  0 65 000 

Personalskatter  42 639 38 800 
Övriga skulder  62 0 
  388 936 415 035 

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 
Särskild löneskatt  75 712 79 248 
Semesterskuld inkl. soc. avg.  245 351 201 341 
Övrigt  112 270 105 632 
  433 333 386 221 
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STOCKHOLM 2016

Per Klingbjer

Susanne Söderholm Karin Brand  Anders Danielsson

Sylvia Nylin Åke Granström Marie Stenseke 
 

Ulf Silvander

Revisionsberättelse har avgivits     

Kerstin Hedberg Klas Weidstam 
Auktoriserad revisor

EKONOMISK REDOVISNING 2015
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ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION BELOPP KR

Cykelfrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem) 500 000
Friluftsfrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem) 8 600 000 
Hälsofrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100kr/medlem) 200 000
Livräddningssällskapet (minskning under 3 år ner mot 100kr/medlem) 1 840 000 
Turistföreningen (ökning med 20%) 865 000
Kryssarklubben (ökning med 20%) 300 000 
Sportfiskarna (ökning med 10%) 4 000 000 
Båtunionen (oförändrat) 365 000
Frisksportförbundet (oförändrat) 50 000
Folksportförbundet (minskning ner mot 100kr/medlem) 30 000 
Cykelsällskapet (oförändrat) 50 000
Fjällklubben (ökning med 20%) 60 000

Summa organisationsbidrag 16 860 000

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION BELOPP KR

Scouterna
Tilldelas bidrag till projektet ”Scouting för alla” (860 000 kr) 
samt till projektet ”Breddat friluftsliv” (486 000 kr)     1 346 000

Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”KlassDraget”     1 200 000

Turistföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ” Get real summer 2014”,
forts Unga utvecklar fjällen (350 000 kr) samt till projektet
Tillsammans – verksamhet för integration (450 000 kr)         800 000

Cykelfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Vi rullar fritt”  566 000

Båtunionen 
Tilldelas bidrag till projektet ”Funktionärsskolan”    180 000

Gång- och vandrarförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”vandring för unga och äldre -
Sverigevandringen” 35 000

Orienteringsförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ” Lärarfortbildning i orientering steg 2”    405 000

Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Livräddarföreningar” (400 000 kr)
samt till projektet ”Issäkerhetsrådet” (80 000 kr)        480 000

I ENLIGHET MED LAG (2010:1539) om överlämnande av vissa 
förvaltningsuppgifter till den ideella organisationen Svenskt 
Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till 
friluftsorganisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2015 
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att 
lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2015-01-08 med 27 785000 
kronor. Under våren 2015 rapporterade Svenskt Friluftsliv om 
fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet 
med förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorga-
nisationer. Rapporteringen ligger till grund för Naturvårdsver-
kets återrapportering till regeringen.

FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN PÅ opartiskhet vid fördelningen av 
medel har Svenskt Friluftslivs styrelse inrättat en fördelnings-
kommitté bestående av fem ledamöter. Dessa var under 2015 
Ulf Uddman (ordf.), Eva Bjernudd, Christina Frimodig, Anna 

Waxin (t o m 2015-09-30), Henrik Hoffman (från 2015-10-01) 
och Erik Backman. Fördelningskommittén sammanträdde to-
talt tre gånger under 2015. Samtliga ansökningar och protokoll 
från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på 
Svenskt Friluftslivs hemsida.

INFÖR BUDGETÅRET 2015 DELEGERADE Svenskt Friluftslivs 
styrelse till Fördelningskommittén att fördela 25 985 000 kro-
nor efter styrelsen avsatt 1 800 000 kronor för Svenskt Frilufts-
livs ändamål. Till beloppet lades 65.000 kronor som Sveriges 
Ornitologiska Förening inte rekvirerat enligt beslut från styrel-
sen för Svenskt Friluftsliv. Totalt att fördela blev då 26.050.000 
kronor.

Fördelningskommittén genomförde följande slutgiltiga för-
delning vid sitt sammanträde 15-01-07 enligt förordning (SFS 
2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:
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Naturskyddsföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan”
tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna    845 000

Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Gilla backen” 1 250 000

Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ” Uppstart av bredd och friluftskommitté”
(200 000 kr), till projektet ”Alpina tjejer” (77 400 kr), till projektet
 ”Klättring med socioekonomiskt utsatta grupper” (34 600 kr), samt
till projektet ”informationsbroschyr till markägare” (103 000 kr)     415 000 

Kanotförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Paddelpasset”       250 000 

Jägareförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Nya svenskar i naturen”    508 000

Förbundet Skog och Ungdom
Tilldelas bidrag till projektet ”Näverbiten” 150 000

Cykelsällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Underhåll cykelturistleder, Kvalitets-
bedömning mm”. Om stöd erhålls från Trafikverket, utgår beloppet
för detta projekt och stöd fås istället för Kvalitetsbedömning.  200 000

Kryssarklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Ungdomar upplev skärgården!”     360 000

Skridskoförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Skridskobanor” 200 000

Summa verksamhetsbidrag 9 190 000
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