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Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbun-
det Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, 

Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, 
Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, 

Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, 
Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Is-

landshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, 
Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, 
Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orien-

teringsförbundet, Svenska Turistföreningen, 
Svenska Klätterförbundet, Svenska 

Kanotförbundet och Svenska 
Skridskoförbundet.

Svenskt Friluftsliv är en pa-
raplyorganisation för 25 ideella 

friluftsorganisationer i Sverige som 
tillsammans har ca 1,7 miljoner med-
lemskap, varav 300 000 är barn och 

ungdomar. Tillsammans består 
organisationerna av närmare 

9 000 lokala och regionala 
föreningar.

Svenskt Friluftsliv företräder 
de ideella friluftsorganisationerna 

i Sverige och är talesperson gentemot 
regering, riksdag och myndigheter.

Vi arbetar för att:
» Värna och vårda allemansrätten

» Stärka den långsiktiga 
finansieringen för frilufts- 

organisationerna
» Höja friluftslivets status 

i samhället
VÅRA

friluftsorganisationer

Fakta

FOKUSområden
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34%

19%

47%54%
VERKSAMHETSBIDRAG

ORGANISATIONSBIDRAG

DE TIO
FRILUFTSPOLITISKA

MÅLEN

BARN & UNGDOMAR

NYANLÄNDA

46%

2017 fördelade Svenskt Friluftsliv
47,8 MILJONER KRONOR i statsanslag 
till ideella friluftsorganisationer.
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PER KLINGBJER Ordförande har ordet

Framtidens friluftsliv

Som paraplyorganisation 
måste vi förhålla oss till 
dessa trender och samti-
digt vara aktiv och staka ut 
vägen för framtiden.

FRILUFTSLIVET ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING, 
så har det varit bakåt i tiden och så lär det också 
förbli framöver. Friluftslivet är brett och spänner 
över flera politikområden, där naturvårdspolitik, 
regional tillväxtpolitik, jordbrukspolitik, poli-
tiken för landsbygdens utveckling samt utbild-
nings- och forskningspolitik är några exempel. 
Friluftslivets folkhälsoaspekter och den förebyg-
gande hälsovården är liksom kulturlivet och sam-
hällsplaneringen centrala. Det politiknära arbetet 
är centralt för Svenskt Friluftsliv där vi kan se att 
friluftslivet har tagit allt större plats i politiken.

I STORT SETT ALLA SVENSKAR ägnar sig åt nå-
gon form av friluftsliv. Men, friluftslivet skiljer 
sig mellan olika grupper i samhället utifrån bl.a. 
kön, ålder, bostadsort, familjesituation, utbild-
ning och inkomst. Generellt gäller att äldre är ute 
mer än yngre, kvinnor mer än män, höginkomst-
tagare mer än låginkomsttagare och personer 
som är inrikes födda är ute mer än personer som 
är utrikes födda. Samtidigt upplever många att 
trösklarna in i friluftslivet och föreningslivet är 
höga. En del av förklaringen kan ligga i nya eller 
accentuerade trender som har betydelse för fri-
luftslivet i Sverige. Vi har idag ett mångkulturellt 
och högrörligt samhälle som innebär att varia-
tionsbredden ökar när det gäller vilka erfarenhet-
er, kunskaper och intressen som möts både ute 
i friluftslandskapen och i skolmiljöer. Samtidigt 
ser vi en sportifiering och kommersialisering 
samt en ökad reglering av friluftslivet, dess akti-
viteter och ansvariga utövare, vilket leder till en 
viktig balansgång mellan konsumentskydd och 
enkelhet och engagemang för de som skapar och 
genomför aktiviteter. Som paraplyorganisation 
måste vi förhålla oss till dessa trender och samti-
digt vara aktiv och staka ut vägen för framtiden. 
Under året har vi därför påbörjat ett arbete med 
att ta fram prioriterade områden för Svenskt 
Friluftsliv och övergripande strategiska mål för 
för perioden 2019–2025. 

SVENSKT FRILUFTSLIVS KAMPANJ inför riks-
dagsvalet 2018 har varit ett av de prioriterade 
områdena under året. Friluftslivspolitiska dis-
kussioner, paneldebatter, debattartiklar och 
bilaterala möten med många av regeringens 

ministrar, riksdagsledamöter, företrädare för 
myndigheter och kommuner har ägt rum runt 
om i landet. Målet är att friluftsliv med anknyt-
ning till folkhälsa ska finnas med i de tre största 
partiernas valmanifest samt att statsanslaget till 
friluftslivets organisationer skall uppgå till 100 
miljoner kronor per år, på lite längre sikt. 

UNDER 2017 HAR VI SETT de första resultaten av 
anslagsökningen som Svenskt Friluftsliv fick av 
staten. Vi kan glädjande konstatera att ansök-
ningsomgången inför 2017 var stort. Med de nya 
medlen har ytterligare 10 000-tals barn och ung-
domar har fått tillgång till friluftslivet. Svenska 
Orienteringsförbundets ”Flera och mera i natu-
ren” samt Cykelfrämjandets ”Frihet på cykel” är 
två exempel på friluftsprojekt som har kunnat 
förverkligas med de nya medlen. 

JAG NOTERAR ATT FLERA av våra medlemsor-
ganisationer ökar i medlemsantal och särskilt 
de som riktar sig till barn och unga. Det är inte 
förändringar från ett år till ett annat utan ett 
trendbrott som pågått under ett par år. Det visar 
på att friluftslivet och friluftsorganisationerna 
ligger i tiden och jag ser med tillförsikt fram emot 
nästa år.

Per Klingbjer
Ordförande Svenskt Friluftsliv



5



6

tioDe

friluftspolitiska 
målen

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   
 landsbygdsutveckling

7.   Skyddade områden som 
 resurs för friluftslivet

8.  Ett rikt friluftsliv i skolan

9.  Friluftsliv för god folkhälsa

10.  God kunskap om frilufts- 
 livet 



7

Medlemskap 

VÅR verksamhet

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls varje år och är 

Svenskt Friluftslivs högsta beslutande 
organ. På stämman fastslås budget 

och verksamhetsplan.

MEDLEMSORGANISATIONERNA
25 ideella friluftsorganisationer är medlemmar 
i Svenskt Friluftsliv. Alla med stark förankring i 

friluftsliv och folkhälsa.

Medlemskap 
Friluftsorganisationernas föreningar organiserar till- 
sammans ca 1,7 miljoner medlemmar varav ca 300 000 
är barn och ungdomar. De omfattar ca 9 000 lokala och 
regionala föreningar.

STYRELSEN
Svenskt Friluftsliv leds av en 

styrelse, bestående av åtta leda-
möter utöver ordföranden. Det 

övervägande antalet ledamöter är 
representanter från friluftsorga-
nisationerna och tar övergripan-
de beslut om Svenskt Friluftslivs 

verksamhet. Styrelsen väljs av 
Svenskt Friluftslivs årsstämma.

KANSLIET
Kansliet består av tre 

personer; generalsekre-
terare, controller och 

kommunikatör. Kansliet 
administrerar fördelnings-
kommittén och verkställer 

fördelningskommitténs 
beslut. Kansliet genomför 

också de beslut som styrel-
sen tagit och företräder de 
ideella friluftsorganisatio-
nerna gentemot regering, 
riksdag och myndigheter.

FÖRDELNINGS-
KOMMITTÉ

Fördelningskommittén be-
står av fyra ledamöter samt 
en ordförande. De har som 
uppgift att på delegation av 
styrelsen fördela det statliga 
anslaget i enlighet med lag 
och förordning. För 2018 

var regeringens anslag 
47,8 mnkr.
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2017 
i korthet

Socialavgiftslagen
Vi har under året arbetat hårt med att lyfta frågan 
om socialavgiftslagen och den ojämlika hantering 
som berör idrotts- och friluftsorganisationer.

1,5 miljoner
Så många personer ha vi nått med vår 
Facebook-kampanj ”Friluftsliv i Sverige”.
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…har cyklats i år i Cykelfrämjandets 
projekt ”Frihet på cykel”.

Miljöministern
Karolina Skog besökte Friluftsfräm-

jandet projekt ”Skogshjältar”.

600.000 meter

7.000
korvar

6 av 10
…är positiva till friluftsliv i högstadiet visade 
en NOVUSrapport beställd av oss. Trots det 
menar idrottslärarna att endast 11% når kun-
skapsmålen i friluftsliv i samma åldersgrupp.

…har under 2017 
grillats i Sportfiskarnas 
projekt ”Fiskelov”.
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VÅRA 
arbetsområden 
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Påverkansarbete
Forskning 
Kansliverksamhet
Samarbete med 
myndigheter mm
Allemansrätten

01

02

03

04

05

VÅRA arbetsområden 

Svenskt Friluftsliv arbetar sedan 2016 med 
tiotalet mål i verksamhetsplaneringen som var 
och ett har olika tyngd i Svenskt Friluftslivs 
arbete. Mål som har begrepp Driva/Genomföra 
har högsta prioritet, begrepp Bidra något lägre 
och begreppet Bevaka lägst prioritet.
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Påverkansarbete01

2017 HAR KÄNNETECKNATS som ett år med 
många politiska kontakter, helt i linje med verk-
samhetsplanen för 2017 som innehöll tre frågor 
som skulle drivas under året. Dessa var frågan 
om att skattesituationen för våra medlemsorgani-
sationer ska vara lika som för idrottens organisa-
tioner, frågan om en flytt av anslaget från Natur-
vårdsverket till Kammarkollegiet samt slutligen 
den informationskampanj som Svenskt Friluftsliv 
genomfört gentemot beslutsfattare. 

Under året har vi därför haft ett stort antal 
möten med politiker och tjänstemän i regering, 
riksdag och myndigheter. Styrelsen beslutade 
under 2016 att Svenskt Friluftsliv skulle driva ett 
projekt för att öka påverkansarbetet. Detta pro-
jekt har resulterat i ett antal olika aktiviteter som 
vi redogör för nedan.

I JANUARI BÖRJADE förberedelserna inför Al-
medalen och det klättermingel som Svenskt Fri-
luftsliv bjöd in till i cisternen i Visby hamn.

I FEBRUARI GENOMFÖRDES en workshop i Gö-
teborg med rubriken ”Integration och nya grup-

per” av Svenskt Friluftsliv men i samarbete med 
våra systerorganisationer i de övriga nordiska 
länderna. Detta var en del i ett gemensamt nord-
iskt projekt. Deltagare från Sverige var förutom 
Svenskt Friluftsliv ett antal av Svenskt Friluftslivs 
medlemsorganisationer.

I FEBRUARI STARTADE vi också upp informa-
tionskampanjen ”Friluftsliv ger Folkhälsa” för att 
stärka positionen för friluftsfrågorna. Syftet var 
också att få in frågorna i 2018 års valmanifest hos 
de tre största partierna. En del i kampanjen var 
starten av Facebooksidan ”Friluftsliv i Sverige” 
med fokus att lyfta att friluftsliv ger folkhälsa. 
Kampanjen riktade sig till allmänheten men 
hade som avsikt att få stor spridning och även nå  
makthavare. Facebooksidan beskrev friluftsliv och 
vilken positiv inverkan aktivitet och utevistelse 
har på enskilda individer.

I MARS genomfördes en undersökning bland 
riksdagens partier om deras syn på friluftspoliti-
ken. Planen är att kunna publicera denna rapport 
under valåret 2018.

A. DRIVA FRÅGAN om att skattesi-
tuationen för våra medlemsor-
ganisationer ska vara lika som 
för idrottens organisationer. 

B. DRIVA FRÅGAN om att flytta an-
slaget från Naturvårdsverket 
till Kammarkollegiet.

C. DRIVA en informationskam-
panj gentemot beslutsfattare.

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE
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VÅRA arbetsområden 

I APRIL genomfördes en studie om föräldrars syn 
på barns uppfattning av friluftsliv i ämnet idrott 
och hälsa. Till vår hjälp hade vi undersökningsfö-
retaget NOVUS.

I MAJ arrangerades ett studiebesök där Karolina 
Skog (miljöminister) fick möjlighet att besöka 
ett av de större projekten som fick anslag tack 
vare anslagshöjningen som kom redan  2016. Det 
projekt som valdes ut var Friluftsfrämjandets 
”Skogshjältarna” i Bredäng utanför Stockholm.

I JUNI genomförde Svenskt Friluftsliv en padd-
ling tillsammans med miljöminister Karolina 
Skog och Lorentz Tovatt från miljödepartementet.

I JULI genomfördes aktiviteter i Almedalen. Här 
träffade vi politiker från de flesta partier och bjöd 
på ett ”klättermingel” i cisternen i Visby hamn. 
I samband med klätterminglet presenterades 
studien som vi låtit NOVUS genomföra om för-
äldrars syn på barns uppfattning av friluftsliv i 
ämnet idrott och hälsa. Detta var en uppföljning 
av den studien som Svenskt Friluftsliv gjorde 

2016 där vi lät NOVUS ta reda på idrottslärarnas 
syn på elevernas uppfattning av friluftsliv i ämnet 
idrott och hälsa.

I SEPTEMBER kunde vi tillsammans med Fri-
luftsfrämjandet arrangera en prova-på-paddling 
där riksdagens ledamöter var inbjudna. Efter en 
rundtur kring Reimersholme och Långholmen 
bjöds det på grillad korv. (se bild på sid 8-9)

I OKTOBER genomförde vi ett seminarium i riks-
dagen tillsammans med riksdagens friluftsnät-
verk där vi främst diskuterade socialavgiftslagen 
och hur frilufts- och idrottsorganisationer hante-
ras olika.

I DECEMBER påbörjade vi ett arbete med att 
ta fram 12 uppdateringar från Facebooksidan 
”Friluftsliv i Sverige” för att göra 50x70 cm stora 
affischer. Tanken var att ställa ut dem på den  
kommande Tankesmedjan och på vårt komman-
de årsmöte, men även arbeta för att ställa ut dem 
på andra externa platser där det är viktigt att 
lyfta friluftsliv. 

INOM INFORMATIONSKAMPANJEN har 54 upp-
dateringar gjorts på Facebook under året varav 
fem av dessa har varit filmer på en minut var. Fil-
merna har varit viktiga för att synliggöra vikten 
av friluftsliv och vad det betyder för den enskilda 
individen. Först ut var vår tidigare statsminister 
Ingvar Carlsson, som berättade vad friluftsliv 
betyder för honom, därefter gjorde vi ytterligare 
fyra filmer.
» Hugo och Billie var med i den andra filmen, 
där Hugo som har diabetes typ 1 har hjälp av 
en assistanshund som möjliggör för honom att 
kunna aktivera sig och också kunna komma ut i 
naturen. 
» Film nummer tre handlade om Amir som kom 
som barn från Kaspiska havet till Sverige och hur 
han upplever fiske och friluftsliv. 
» I film nummer fyra träffar vi Matilda, en ung 
och skicklig klättrare som berättar vad klättring 
och natur betyder för henne. 
» I den sista filmen 2017 mötte vi Renata, en 
äventyrare som också lyfter friluftslivet runt hör-
net som otroligt viktigt och vi får höra hur hon 
upplever friluftsliv.

FILMER OCH UPPDATERINGAR har visats i flödet 
hos ca 1,5 miljoner Facebookanvändare.

Först ut var vår tidigare statsminister Ingvar Carlsson, 
som berättade vad friluftsliv betyder för honom, däref-
ter gjorde vi ytterligare fyra filmer.

PÅVERKANSARBETE



14

Forskning02

UNDER FÖRSTA KVARTALET presenterade re-
geringen sin forskningsproposition ”Kunskap 
i samverkan” (Prop. 2016/17:50). Svenskt Fri-
luftsliv hade inför propositionens framtagande 
en intensiv kontakt med olika departement med 
förhoppningar att hänsyn skulle tas till friluftsli-
vet och skogens sociala värden vid framtagandet 
av propositionen. 

Vi anser att det behövs betydligt mer forskning 
om friluftsliv för att kunna nå de friluftspolitiska 
målen, speciellt mål nr 10 God kunskap om fri-
luftslivet. Vi anser att det saknas såväl statistik 
som forskning inom området, vilket även Natur-
vårdsverket framfört i sitt arbete med att utvär-
dera och återrapportera de friluftspolitiska målen 
till regeringen. Tyvärr återspeglades inte detta i 
propositionen som presenterades 2017.

UNDER ÅRET AVSLUTADES forskningspro-
grammet ”Future Forests” som varit ett 8-årigt 
forskningsprogram om skogen, huvudsakligen 
finansierat av Miljöstrategiska fonden (MISTRA). 
Forskningsprogrammet drevs av Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU) och Umeå Universitet. 
Forskningsprogrammet har tagit fram kunskap 
om framtidens skog och har haft ett tvärveten-
skapligt angreppssätt på de frågeställningar som 
behandlats. Målsättningen med programmet har 
varit en tvärvetenskaplig analys av komplexa 
frågor om skogen, och att ”tillhandahålla kun-
skap som vilar på solid vetenskaplig grund för 
att möjliggöra ett ökat men ändå hållbart uttag 
av ekosystemtjänster från våra skogar”. Sådana 

DRIVA ARBETET med att stärka forskningen och 
forskningsinformationen inom området.

VÅRA arbetsområden 

Under året har diskussioner förts med 
Miljöstrategiska fonden (MISTRA) om ett 
nytt forskningsprogram som fokuserar 
på sport och friluftsliv.

FORSKNING

tjänster kan handla om rekreation, trädbiomassa, 
vattenresurser, biologisk mångfald och/eller på-
verkan i form av klimatförändringar – och därför 
innehålla åtskilliga målkonflikter.

Från Svenskt Friluftsliv har Maria Norrfalk (ny 
styrelseledamot i Svenskt Friluftsliv från 2017) 
deltagit som ordförande i styrelsen för forsk-
ningsprogrammet, samt Ulf Silvander som del-
tagit i styrelsen för forskningsprogrammet. Efter 
beslut av SLUs rektor kommer forskningspro-
grammet ha en fortsättning på SLU där det utgör 
ett av SLUs strategiska framtidsplattformar. 

Under året har Future Forests genomfört ett 
flertal seminarier, varav Svenskt Friluftsliv varit 
representerat vid två.

UNDER ÅRET HAR diskussioner förts med 
Miljöstrategiska fonden (MISTRA) om ett nytt 
forskningsprogram som fokuserar på sport och 
friluftsliv. Ett beslut av MISTRAs styrelse i frå-
gan kan förväntas under 2018.

UNDER ALMEDALSVECKAN arrangerade Svenskt 
Friluftslivs styrelseledamot Peter Fredman ett 
seminarium om att Sveriges mål för friluftslivet 
hotas av brist på kunskap. Syftet med seminariet 
var att identifiera möjliga vägar framåt för att 
vända utvecklingen av kunskapsmålet. Svenskt 
Friluftslivs ordförande Per Klingbjer medver-
kade i panelen tillsammans med bland annat 
riksdagsledamoten Saila Quicklund, Formas 
generaldirektör Ingrid Peterson och Mistras VD 
Åke Iverfeldt.
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VÅRA arbetsområden FORSKNING
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VÅRA arbetsområden KANSLIVERKSAMHET

Kansliverksamhet03

A.  GENOMFÖRA OCH DRIVA FÖRDELNING 
 AV MEDEL 

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR en Fördelnings-
kommitté bestående av fem ledamöter, utsedda 
av styrelsen för Svenskt Friluftsliv. Kommittén 
fördelar statsbidraget utifrån förordningen 
(2010:2008) om statsbidrag till friluftsorgani-
sationer. Syftet med bidraget är att stödja att 
människor organiserar sig för vistelse i naturen 
och utövandet av friluftsliv med allemansrätten 
som grund samt att ge alla människor möjlighet 
att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbe-
finnande, social gemenskap och ökad kunskap 
om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas 
antingen som organisationsbidrag eller verksam-
hetsbidrag. 

Med organisationsbidrag avses stöd till or-
ganisationer i förhållande till organisationens 
medlemsantal och aktivitetsnivå. Med verk-
samhetsbidrag avses stöd till organisationer för 
en specifik verksamhet efter särskild prövning. 
Kommittén fördelade i januari 2017 (preliminärt 
besked kunde lämnas redan i november 2016) 
medel för budgetåret 2017. I bilaga till årsredo-
visningen finns en redovisning av samtliga förde-
lade medel 2017. Svenskt Friluftsliv skickade ut 
pressmeddelande i samband med det definitiva 
beslutet i januari och hjälpte även de organisa-
tioner som ville skicka ut pressmeddelande om 
tilldelning från anslaget.

2018 års anslag 
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN HADE i mitten av 
november 2017 ett fördelningsmöte där kommit-
tén tog ställning till de inkomna ansökningarna. 
Fördelningskommittén tillkännagav den 16 no-
vember 2017 den preliminära fördelningen av 
anslaget för 2018. Detta innebar att de sökande 
redan då hade möjlighet att anpassa sitt budget-
arbete för 2018. Totalt har kommittén samman-
trätt tre gånger under 2017. Samtliga ansökning-
ar och protokoll från Fördelningskommitténs 
beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Fri-
luftslivs hemsida. Totalt inkom 89 ansökningar 
från 27 olika organisationer om totalt 72 MSEK, 
varav 29 MSEK i organisationsbidrag (17 ansök-
ningar) och 43 MSEK i verksamhetsbidrag (72 
ansökningar). Översökningsgraden var ca 50 
procent.

Vid bedömningen av ansökningar hade kom-
mittén i sin instruktion ifrån Svenskt Friluftslivs 
styrelse att prioritera ansökningar som strävar 

Genom bidragsverksamheten nås stora 
grupper av människor som ges möjlighet 
att få ett upplevelserikt friluftsliv.

A.    GENOMFÖRA OCH DRIVA fördelning av medel. B. GENOMFÖRA OCH DRIVA kansliverksamheten:  
debattartiklar och press, styr- och referens- 
grupper, medlemskap, årsstämma, VD/GS- 
seminarier, Almedalen, remisser, skrivelser, 
möten med beslutsfattare 2017.

mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen 
samt satsningar på barn och ungdomar i frilufts-
livet. Vidare var det första gången som den nya 
fördelningsmodellen användes, där det blir mer 
tydligt att fler medlemmar och ökad aktivitetsni-
vå leder till höjda organisationsbidrag. Andelen 
av det totala beloppet som skall utbetalas som 
organisationsbidrag skall uppgå till 40-50% och 
resterande del betalas ut som verksamhetsbidrag, 
vilka kan vara såväl kort- som långsiktiga bidrag.

Återrapportering av 2016 
års anslag
DE ORGANISATIONER SOM erhållit statsbidrag 
under 2016 från Svenskt Friluftsliv ska senast 
den 1 april året därpå (2017) redovisa hur medlen 
har använts. Med detta som underlag återredo-
visar Svenskt Friluftsliv statsbidraget till Natur-
vårdsverket i början av maj samma år i enlighet 
med förordning SFS2010:2008. Denna rappor-
tering ligger senare till grund för Naturvårdsver-
kets återrapportering till regeringen. År 2016 för-
delade Svenskt Friluftsliv 47,785 miljoner kronor 
i bidrag, till 23 olika friluftsorganisationer, varav 
21,270 miljoner kronor avsåg organisationsbi-
drag till 13 organisationer och 26,515 miljoner 
kronor avsåg verksamhetsbidrag till projekt till 
20 organisationer. Tre organisationer fick endast 
organisationsbidrag, tio andra organisationer fick 
endast verksamhetsbidrag och tio organisationer 
fick både och.

GENOM BIDRAGSVERKSAMHETEN NÅS stora 
grupper av människor som ges möjlighet att få 
ett upplevelserikt friluftsliv. Organisationsbi-
dragen till friluftsorganisationerna möjliggör 
stor verksamhet med många deltagare i olika 
aktiviteter. Hälsoaspekter intar en framträdande 
plats i flertalet verksamheter, bl.a. inom Sport-
fiskarna, Riksförbundet Hälsofrämjandet och 
Friluftsfrämjandet.  Hos flera av organisationer-
na som erhållit bidrag lyfts betydelsen av att nå 
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nya grupper på nytt sätt, som Scouterna, 
Svenska Turistföreningen och Natur-
skyddsföreningen. Svenska Livrädd-
ningssällskapets nollvision när det gäller 
drunkning är deras stora drivkraft i 
viljan att ALLA ska kunna simma och då 
givetvis särskilt barn och unga.

I LIKHET MED TIDIGARE ÅR HAR bi-
draget för 2016 särskilt prioriterat verk-
samheter för barn och ungdomar samt 
verksamhet som strävar att uppfylla de 
tio friluftspolitiska målen. Den höjning 
av anslaget som skedde till år 2016 an-
vändes till olika former av verksamhets-
bidrag och fördelningskommittén valde 
att satsa en stor del av budgeten på fem 
stora projekt;

FRILUFTSFRÄMJANDETS PROJEKT 
”Skogshjältarnas etablering” samlar de 
yngsta barnen i skolan (åk F och 1) och 

tar med dem på äventyr runt hörnet. 
Barnen får lära sig om naturen och 
allemansrätten, de får kunskaper om 
friluftsteknik och vilka rättigheter och 
skyldigheter de har. Detta ger även in-
sikt och förståelse att ett aktivt friluftsliv 
lägger grunden för en god hälsa. Alla 
pedagoger som jobbar med barnen går 
en upplevelsebaserad utomhuspedago-
gisk utbildning med inriktning på fri-
luftskunskaper, allemansrätt, naturlära 
och barns rättigheter.

På samhällsnivå bidrar projektet till 
en friskare generation, hållbar utveck-
ling och lägre samhällskostnader kring 
ohälsa och utanförskap. Projektet har 
fallit mycket väl ut och skapat stort 
intresse. Skogshjältarna har etablerats 
i tre regioner och finns nu på 7 skolor 
varav 3 nya under 2016. Detta har gett 
möjlighet för ytterligare ca 250 elever 
och 30 pedagoger att få lära sig om 

naturen, allemansrätten och sitt närom-
råde. 420 familjemedlemmar har varit 
med på aktiviteter och föräldramöten 
under det första året. Det har varit 
14 000 aktivitetstimmar av glädjefullt 
lärande i naturen, 1 200 bananer har de-
lats ut i samband med aktivitet och 750 
ryggsäckar med sittunderlag och kåsor.

SCOUTERNAS PROJEKT ”Scouting för 
alla” – Scouternas mångfalds- och in-
tegrationsarbete handlar om att öppna 
upp och tillgängliggöra scoutverksam-
heten för fler barn, unga och vuxna. 
Alla som gillar Scouterna ska kunna 
vara med, oavsett förutsättningar och 
bakgrund. De arbetar med tre fokusom-
råden;  Tillgängliggöra etablerade scout-
kårer, utbildningar och arrangemang, 
starta nya scoutkårer där de inte redan 
finns och göra scouting på nya sätt, ofta 
i form av pilot och testverksamhet som 
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ger lärdomar och metoder att omsätta i större 
format samt öppna upp verksamheten för nyan-
lända barn och unga. För att nå målet att öppna 
upp Scouterna för fler måste de i sitt mångfalds-
arbete arbeta genomgripande, långsiktigt och 
prova nya lösningar och samarbeten. En av de 
framgångsfaktorer som de har identifierat inom 
sitt mångfaldsarbete är att jobba med redan 
befintliga aktörer. I nystartsarbetet blir det då 
etablerade etniska organisationer och försam-
lingar respektive de nya förortsrörelserna som 
blivit vägen in till nya målgrupper. Under året 
har Scouterna tagit fram en femstegsmodell för 
en öppen och tillgänglig verksamhet med övning 
och checklista.

NATURSKYDDSFÖRENINGENS PROJEKT 
”Schysst sommar och vinter” – Målgruppen har 
varit ungdomar som inte har en given relation 
till friluftsliv. Naturskyddsföreningens projekt 
har framgångsrikt lyckats med att nå ungdomar i 
förortsområden. Med hjälp av ungdomarna i pro-
jektet har de skapat en ny verksamhet som även 
nått nyanlända flyktingar i åldersgruppen 13-18 
år. De har nått ut till en viktig målgrupp som i 
stor utsträckning saknat relation till naturen och 
friluftslivet – unga människor som befinner sig 
långt från den beslutande maktens processer och 
folkrörelsernas påverkanskraft.

De har anordnat aktiviteter som till 75 % skett 
ute i naturen. Genomförandet av projektet har 
skett genom ”fadderverksamhet” där ungdomar-
na som man arbetat med sedan tidigare agerat 
som förebilder (ungdomsledare) och spritt sitt 
engagemang till unga som nyligen flytt till Sve-
rige. Under året har verksamhet bedrivits på 

sju orter runt om i Sverige; Rosengård i Malmö, 
Ängelholm, Skellefteå, Botkyrka och Husby i 
Stockholm (med samverkan av flyktingboenden 
i hela stockholmstrakten) och i Rimbo samt i 
Eskilstuna. Under året arrangerades totalt 151 
aktiviteter med 1437 ungdomar som deltagit på 
någon form av friluftsaktivitet.

På varje verksam ort har en ung projektledare 
anställts med lokal förankring. Projektledaren 
har arbetat tillsammans med ungdomsledare 
som också varit väl förankrade i stadsdelen. De 
goda erfarenheterna sedan tidigare år har på så 
sätt tillvaratagits genom engagemanget hos de 
mest engagerade ungdomarna.

 
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS PROJEKT 
”Unga guidar unga” – för ett mer inkluderande 
STF och Sverige. Unga Guida Unga är ett sam-
lingsnamn för tre projekt (Tillsammans, Barnens 
Turistbyrå och Friluftsfaddrar) med fokus på att 
introducera nya grupper till Sveriges natur- och 
kulturliv. Grupper som av olika skäl inte har, 
eller upplever sig ha, lätt tillgång till den natur 
som STF, och andra föreningar menar ska vara 
tillgänglig för alla. Unga Guidar Unga vilar på en 
övertygelse om att kunskap om svenska natur- och 
kulturvärden också bidrar till en återväxt av sam-
hällsindivider som genom sin kunskap också slår 
vakt om att värna de värdena, även i framtiden.

”Tillsammans” har under 2016 breddat mål-
gruppen genom att utvidga verksamheten med 
två konkreta syften – att bli relevanta för fler och 
att bredda definitionen för mångfald att inrymma 
mer än etnicitet. Under 2016 rekryterades även 
manliga ledare. En viktig satsning i rekryteringen 
har varit att bredda mångfalden även på ledarsi-

Fördelnings- 
kommittén

Fördelningskommittén bestod av följande personer 2017; från vänster - ordförande Eva Bjernudd, ledamot Erik Backman, ledamot 
Ulrika Askengren, ledamot Hasse Berglund och ledamot Andreas Cederlund. Ledamöterna Christina Frimodig och Lisa Sennerby- 
Forsse avslutade sina uppdrag 30 september 2017.
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dan med fokus på att erbjuda språkrikedom på 
deras läger. Några exempel på det har varit att 
rekrytera ledare som pratar språk som domine-
rar bland nyanlända såsom arabiska, dari och 
somaliska. Mångfaldsperspektivet har ytterligare 
vidgats genom att HBTQ-perspektiv integrerats 
i utbildningarna. Under 2016 utbildades 17 led-
are, (varav 7 manliga) i samarbete med Studie-
främjandet. Två av de rekryterade ledarna var 
flyktingar från Afghanistan som själva genomgick 
en asylprocess parallellt – något som berikade 
ledargruppen med värdefulla perspektiv.

Barnens Turistbyrå ska på ett lätt och pedago-
giskt sätt guida och inspirera barnen i naturtu-
rism. De framtagna filmerna kommer att läggas 
upp i samband med lanseringen av Barnenstu-
ristbyra.se och på YouTube. Plattformen blir 
ytterligare en kanal att värna allemansrätten ge-
nom att på ett aktivt sätt skapa, sprida och lära ut 
allemansrättens principer på ett lekfullt sätt som 
appellerar till barn. Och som hjälp till pedagoger 
som vill inspirera barns intresse för naturen och 
allemansrätten.

Friluftsfaddrar syftar till att ge grupper som 
är underrepresenterade i natur- och kulturlivet 
chansen att introduceras till friluftsliv – och sam-
tidigt skapa nya kunskapsbärare genom dessa 
möten. Genom att skapa plattformar för kontakt, 

Genom bidragsverksamheten nås stora 
grupper av människor som ges möjlighet 
att få ett upplevelserikt friluftsliv.

sprida information om konceptet och synliggöra 
potentiella ambassadörer är syftet att väcka ny-
fikenhet för ett individ- eller gruppbaserat enga-
gemang. Perspektivet är att alla som vill verka för 
ett inkluderande friluftsliv också ska vara med 
och inspirera nya grupper delta i det. Genom att 
dela med sig av sin passion och dela erfarenheter 
med andra. Kommer att lanseras under 2017.

SPORTFISKARNAS PROJEKT ”Åtgärdspaket 
främjande och integration” – Syftet med projek-
tet har varit att genom ett samlat åtgärdspaket 
bestående av fyra delprojekt i tre större städer 
i Sverige avsevärt höja genomförandegraden av 
friluftsliv och fiske i såväl skolan som på fritiden. 
Projektet har vidare syftat till att långsiktigt för-
bättra förutsättningarna för friluftsliv i allmänhet 
och sportfiske i synnerhet genom regionalt ut-
rednings- och nätverksarbete. De fyra delprojek-
ten har varit Skolbäcken, Fiskelov, Katalysator 
föreningsliv och integration samt Regionalt 
utredningsarbete. Målgrupp har framförallt varit 
barn och unga, i och utanför skolan, och särskilt 
gruppen nya svenskar. Efter verksamhetsårets 
slut konstateras att förbundet nått och i flera fall 
överskridit sina projektmål, 1 526 elever har fått 
prova på praktisk fiskevård inom Skolbäcken,  
1 346 barn har under sammanlagt 16 veckor fått 
prova på fiske under lovtid inom ramen för Fis-
kelov, 58 fiskeaktiviteter har genomförts inom 
Katalysator föreningsliv och integration. Merpar-
ten av dessa har utförts av till Sportfiskarna an-
slutna föreningar. Därtill har anställda projekt-
ledare anordnat spontana träffar i citymiljö med 
integrationsfokus vid 32 tillfällen. Sammantaget 
ger detta 90 fiskeaktiviteter.

FRILUFTSORGANISATIONERNA ÄR VIKTIGA för 
att skapa intresse och möjlighet för såväl flickor 
och pojkar som kvinnor och män att utöva fri-
luftsaktiviteter. De bedriver en verksamhet som 
bl.a. 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 förutsätt-
ningar att vistas ute i naturen samt att uppmunt-
ra barns utevistelse.

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till Na-
turvårdsverket finns utlagd på hemsidan. I bud-
getpropositionen för 2018 konstaterar regeringen 
att de av Svenskt Friluftsliv fördelade bidragen 
till friluftsorganisationer väl uppfyller bidragets 
syfte och att anslaget ger goda samhällseffekter. 
Vidare bedömer regeringen att friluftsorgani-
sationerna skapar intresse och möjligheter för 
barn, unga och vuxna att utöva friluftsaktiviteter, 
motionera och uppleva naturen. Organisatio-
nerna skapar också mötesplatser i naturen för 
människor med olika bakgrund och med olika 
förutsättningar att vistas i naturen.

INFÖR REDOVISNINGEN FRÅN de organisationer 
som erhållit statsbidrag genomfördes en uppda-
tering av de formulär som används. Framöver 
fylls de i direkt via hemsidan, så även vid ansö-
kan av bidrag.
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» I april publicerade vi en debattartikel i Dagens 
Samhälle om att EUs dataskyddsförordning som 
träder i kraft i maj 2018 är ett hot mot civilsam-
hället. 

» I juni publicerade vi en debattartikel genom Al-
tinget där statistik från OECD visade att Sveriges 
hälsoutgifter från mitten av 70-talet och framåt 
ökade från 5% av BNP till 11%. Vi pekade särskilt 
på ökat anslag till friluftsorganisationerna för att 
möjliggöra ökad rörelse och aktivitet bland barn 
och unga utan krav på prestation.

» I slutet av december publicerade vi årets tredje 
debattartikel i Lärarnas tidning och den foku-
serade på de två NOVUS-undersökningar som 
vi låtit göra under 2016 och 2017 och där det är 
tydligt att friluftsundervisningen i skolan har 
stora problem. Många elever når inte upp till 
kunskapsmålen och fokus för artikeln var att 
återinföra friluftsdagarna i läroplanen.

» I slutet på mars publicerade Svenskt Friluftsliv 
också en krönika i DNs bilaga – ”En egen önskan 
att möta naturen är lösningen”. 

» Under året har Svenskt Friluftsliv sänt ut åtta 
nyhetsbrev till en bredare krets av intressenter. 
Nyhetsbreven sänds ut till cirka 1600 mottagare. 
Nyheter har löpande förmedlats via Twitter 
(@SvFriluftsliv) sedan hösten 2012 där Svenskt 
Friluftsliv har 1 100 följare.

Svenskt Friluftsliv i styr- och 
referensgrupper 
Svenskt Friluftsliv har varit representerad i sty-
relsen för Miljöstrategiska fondens (MISTRA:s) 
forskningsprogram Future Forests, som har sam-
manträtt två gånger under året.

KANSLIVERKSAMHETVÅRA arbetsområden 

VID ÅRSSKIFTET FLYTTADE Svenskt Frilufts-
liv till nya lokaler på Johannesfredsvägen 7. Vi 
har nu ändamålsenliga kontorslokaler, kök och 
konferensrum i nära anslutning till allmänna 
kommunikationer. I samband med att Svenskt 
Friluftsliv flyttade kunde vi även erbjuda Svenska 
Fjällklubben att hyra delar av lokalerna.

Debattartiklar och press
Vi har informerat om Svenskt Friluftslivs nyheter 
genom pressmeddelanden, totalt fem stycken un-
der året. Vidare har vi bistått de organisationer 
som beviljades anslag med ett ”standardiserat” 
pressmeddelande som anpassades till de organi-
sationer som ville förmedla nyheten om beviljade 
anslag från Svenskt Friluftsliv. Budskapen rörde 
den summa organisationen beviljats och framfö-
rallt vad pengarna ska användas till.

UNDER ÅRET HAR FEM debattartiklar publicer-
ats i dags- och fackpress. 

» I februari publicerade vi en gemensam debatt-
artikel i Dagens Samhälle – ”Sluta se på ideella 
föreningar som företag”. Vi skrev den tillsam-
mans med Forum – idéburna organisationer med 
social inriktning, Hela Sverige ska leva, Ideell 
kulturallians, Riksidrottsförbundet, Scouterna 
och Sverok – Spelhobbyförbundet.

» I mars publicerade vi en debattartikel i Östgöta 
Correspondenten tillsammans med Norsk Fri-
luftsliv där vi gemensamt pekade på den ökande 
inaktiviteten i våra länder. En norsk undersök-
ning hade nyligen publicerats i ämnet och vi lyfte 
vikten av att våra regeringar ser att vårt arbete 
med rörelse och friluftsliv och att de också ut-
vecklar en tydlig handlingsplan mot inaktivitet.

B. GENOMFÖRA OCH DRIVA kansliverksamheten:  
debattartiklar och press, styr- och referens- 
grupper, medlemskap, årsstämma, VD/GS- 
seminarier, Almedalen, remisser, skrivelser, 
möten med beslutsfattare 2017.
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Svenskt Friluftsliv ingår i myndigheternas 
bidragsnätverk som består av bidragsgivande 
myndigheter under ledning av Myndigheten för 
ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). Nät-
verket har träffats två gånger under året. Målet 
med nätverket är att utbyta erfarenheter mellan 
bidragsgivande myndigheter för att bättre kunna 
genomföra sina uppdrag när det gäller fördelning 
av skattemedel. 

MUCF administrerar även Partsgemensamt 
Forum (PGF) där Svenskt Friluftsliv utsetts att 
vara en av 16 organisationer som representerar 
civilsamhället under 2017. Ordinarie ledamot 
har varit Elisabeth Rytterström. PGF har träffats 
vid fem tillfällen under året och till var och en 
av dessa träffar har en arbetsgrupp förberett ett 
aktuellt ämne. 
Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets 
friluftskommun, under ledning av Naturvårds-
verket, som sammanträtt vid fem tillfällen under 
2017. Vi ingår även i det myndighetsnätverk som 
ansvarar för de tio friluftsmålen. Detta nätverk 
har sammanträtt vid tre tillfällen under 2017, 
varav ett av mötena är ett tvådagarsmöte tillsam-
mans med länsstyrelsernas friluftssamordnare. 
Chefsnätverket inom detta område träffas vid ett 
tillfälle årligen och så även under 2017.

Svenskt Friluftsliv har även deltagit i tre möten 
arrangerade av Ideell Arena.

Svenskt Friluftsliv deltar i arbetet med ett na-

tionellt skogsprogram. Under 2017 har ett möte 
hållits. Sedan 2015 ingår Svenskt Friluftsliv i det 
nationella skogsprogrammets programråd.

Svenskt Friluftsliv ingår i SLU:s strategiska 
referensgruppen vid fakulteten för skogsveten-
skap. Arbetet inleddes under 2017 och gruppen 
har sammanträtt två gånger under året.

Medlemskap 
Svenskt Friluftsliv är medlem i följande orga-
nisationer:  Arbetsgivaralliansen, FSC (Forest 
Stewardship Council),  PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes), 
PGF (Partsgemensamt forum) samt  Ideell arena.

Årsstämma 2017
Svenskt Friluftslivs årsstämma genomfördes den 
25 april 2017 i Stadsmissionens lokaler vid Stor-
torget i Gamla Stan. Till ordförande för årsstäm-
man valdes riksdagsledamoten Per Lodenius (C). 
Vid årsstämman antogs nya stadgar för Svenskt 
Friluftsliv vilket bl.a. innebar att styrelsen utö-
kades med två personer. Till styrelsen i Svenskt 
Friluftsliv invaldes Maria Ros Jernberg (STF) 
(fyllnadsval). Omval skedde av Karin Brand 
(Svenska Livräddnings Sällskapet), Susanne Sö-
derholm (Svenska Orienteringsförbundet) samt 
Åke Granström (Svenska Jägareförbundet). Till 
nya ledamöter i styrelsen för Svenskt Friluftsliv 
valdes Maria Norrfalk, fd. Landshövding samt 
Andreas Ollinen (Sportfiskarna).
Avgick gjorde Niklas Winbom (STF). 
Innan årsstämman skulle en inspirationsföreläs-
ning hållas, men denna fick utgå pga. sjukdom.  
            
VD/GS seminarier
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR under 2017 ge-
nomfört tre VD/ GS-seminarier. Det första var 
ett möte tillsammans med Allmänna arvsfon-

Vi ingår även i det myndighetsnätverk 
som ansvarar för de tio friluftsmålen.
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den i deras lokaler i centrala Stockholm den 16 
februari. Allmänna arvsfonden berättade om 
möjligheterna att söka medel från dem och ett 
par av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisatio-
ner berättade om erfarenheter från att söka och 
beviljas medel från Allmänna Arvsfonden. Ett 
uppföljningsmöte hölls på Svenskt Friluftslivs 
kansli den 29 mars med de organisationer som 
visat intresse.

Det tredje VD/GS mötet skedde den 22 
november i Svenskt Friluftslivs lokaler på Jo-
hannesfredsvägen 7 i Bromma. Vid detta möte 
presenterades styrelsens tankar på att genomföra 
en långsiktig strategi för Svenskt Friluftsliv ar-
bete fram till 2025. Vid mötet diskuterades vilka 
strategiska frågor som ledamöterna fann viktigt 
att Svenskt Friluftsliv skulle arbeta med fram till 
2025. Synpunkterna kommer att ligga till grund 
för det kommande arbetet med en strategisk plan 
för Svenskt Friluftsliv som succesivt kommer 
presenteras för styrelsen och medlemmarna i 
Svenskt Friluftsliv.

Almedalen
SVENSKT FRILUFTSLIV DELTOG i Almedalsveck-
an och genomförde ett antal politikermöten samt 
deltog i flera seminarier. Dessutom arrangerades 
ett ”klättermingel” för inbjudna politiker i den 
stora cisternen i Visby hamn. Vid klätterminglet 
presenterades den NOVUS-rapport som Svenskt 
Friluftsliv låtit finansiera under våren – För-
äldrars syn på ämnet Idrott och Hälsa. Mer om 
denna aktivitet står att läsa om under rubriken 
Påverkansarbete.

UNDER ÅRET HAR Svenskt Friluftsliv svarat på 
ett flertal remisser och lämnat ett antal skrivelser:

Remisser
» Sänkt skatt på förevisning av naturområden.
» Ny dataskyddslag – Kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 
2017:39).
» Skötselplan för Färnebofjärdens nationalpark.

Skrivelser
» Underlag till möte om översyn av design av 
SCB:s levnadsförhållandeundersökningar.
» Synpunkter till regeringens rörelsenätverk.
» Synpunkter med anledning av Naturvårds-
verkets regeringsuppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge.
» Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne 
gällande orienteringar och andra friluftsarrange-
mang (TVL-info 2017:2).

Samtliga remissyttranden och skrivelser finns 
utlagda på Svenskt Friluftslivs hemsida.

Vid mötet diskuterades vilka strategiska 
frågor som ledamöterna fann viktigt att 
Svenskt Friluftsliv skulle arbeta med fram 
till 2025.
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VÅRA arbetsområden KANSLIVERKSAMHET

MÖTEN med beslutsfattare 2017
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR kontaktat och uppvaktat 
ett antal politiker i Riksdagen och regeringen under 
året.

18 JANUARI Riksdagens Friluftsnätverk.

19 JANUARI Möte med Jörgen Hellmar (S) där vi diskuterade 
socialavgiftslagen. 

23 FEBRUARI Möte med Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 
med anledning av det nationella skogsprogrammet.

17 MARS Möte med David Holm Gatica och utbildningsminis-
ter Gustav Fridolin.

28 MARS Möte med ledningen i Stadshuset angående oriente-
ring i naturreservatet Bornsjön.

29 MARS Uppvaktning av socialminister Gabriel Wikström.

8 MAJ Studiebesök av miljöminister Karolina Skog hos Skogs-
hjältarna (Skärholmen).

14 JUNI Paddling med miljöminister Karolina Skog.

 27 SEPTEMBER Prova-på-paddling med riksdagens fri-
luftsnätverk.

10 OKTOBER Möte på Kulturdepartementet om regeringens 
politik för det civila samhället.

25 OKTOBER Seminarium i riksdagen om friluftsdagar som 
verktyg för att minska ohälsa.

26 OKTOBER Möte med Civilminister Ardalan Shekarabi.

27 OKTOBER Första mötet med regeringens Rörelsenätverk.

13 NOVEMBER Möte med statssekreterare Pär Ängquist på 
Miljödepartementet.

28 NOVEMBER Möte med Christer Oja (Stockholms kom-
mun) om Stockholmsskolornas önskemål om en timmes fysisk 
aktivitet per dag ”Spring-i-benen”-projektet.

6 DECEMBER Mingel med socialdemokraternas ledamöter i 
Kulturutskottet.
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VÅRA arbetsområden 

Samarbete med 
myndigheter mm

04

A. BIDRA i genomförandet av fri-
luftspropositionens 10 mål för 
friluftslivet.

B. BIDRA i det Nordiska samarbe-
tet kring friluftsfrågor.

C. BEVAKA OCH BIDRA i arbetet 
med skogsrelaterade frågor.

SAMARBETE MED MYNDIGHETER MM

A. BIDRA I GENOMFÖRANDET AV FRILUFTS-
PROPOSITIONENS 10 MÅL FÖR FRILUFTS-
LIVET.

Arbetet med de 10 friluftspolitiska målen omfat-
tar i stort sett allt vad Svenskt Friluftsliv arbetar 
med. En av de tre prioriterade områdena för 
fördelningen av medel har dock varit att bidra i 
uppfyllandet av de 10 friluftspolitiska målen och 
ungefär 19% av verksamhetsbidraget har foku-
serat på de 10 friluftspolitiska målen. Svenskt 
Friluftsliv har deltagit i myndighetsnätverket 
för friluftspolitiken som träffats en gång under 
2017. Vi har också deltagit i planeringen av 2017 
års och 2018 års tankesmedja och vi ingår även i 
juryn för utmärkelsen årets friluftskommun.

Under året har vi tillskrivit länsstyrelsen i Skå-
ne då länsstyrelsen ensidigt, utan att diskutera 
med friluftsorganisationer, givit ut en ny tillsyns-
vägledning. Denna tillsynsvägledning begränsar 
friluftslivet i allmänhet och orienteringen i syn-
nerhet, helt i strid med regeringens friluftspoli-
tiska proposition.

Svenskt Friluftsliv deltog även i Naturvårds-
verkets myndighetsnätverk med Länsstyrelsernas 
friluftsstrateger i Laholm och Båstad under sep-
tember månad.

B. BIDRA I DET NORDISKA SAMARBETET 
KRING FRILUFTSFRÅGOR

I Norden ingår Svenskt Friluftsliv i ett nätverk 
för friluftsliv, tillsammans med Norskt Friluftsliv, 
Danska Friluftsrådet och Suomen Lattu och Fri-
luftsrådernas Landsförbund. Under 2017 slutre-
dovisades det tvååriga projekt som finansierats 
av Nordiska Ministerrådet. Projektet har bestått 
av fyra olika workshops som genomförts, en i 
varje land. Slutredovisning med rekommendatio-
ner överlämnas under första kvartalet 2018 till 
Nordiska Ministerrådet.

C. BEVAKA OCH BIDRA I ARBETET MED 
SKOGSRELATERADE FRÅGOR

Svenskt Friluftsliv blev medlem i de skogliga 
certifieringssystemen FSC och PEFC 2014. Sedan 
dess har ett omfattande arbete pågått med att 
revidera standarden för både FSC och PEFC. Ar-
betet har kommit längst i PEFC där en reviderad 
standard blev klar 31 maj efter en internationell 
publik konsultation. I Sverige är nu ca 11,6 milj. 
ha skogsmark certifierad enligt PEFC och berör 
ca 45 000 skogsägare. I den nya standarden har 
de sociala värdena som rekreation och friluftsliv 

fått ett ökat fokus.
För FSCs del har ett intensivt arbete pågått 

under hela 2017 med att färdigställa ett nytt för-
slag till en reviderad standard för att gå ut på en 
andra konsultation. Svenskt Friluftsliv har med-
verkat i 14 möten under året. Det har varit viktigt 
för Svenskt Friluftsliv att vara med i dialogen om 
de sociala värdena och de skrivningar i standar-
den som på olika sätt kan komma att påverka 
förutsättningarna för rekreation och friluftsliv 
och synen på allemansrätten. Ett viktigt arbete 
som nu ligger framför oss är att sprida kunskap 
om innehållet i den sociala delen i de båda certi-
fieringssystemen.  

ARBETET MED DET nationella skogsprogrammet 
har fortsatt under 2017 och regeringen arbetar 
i bred dialog med företag, organisationer i det 
civila samhället och myndigheter för att ta fram 
detta nationella skogsprogram. Visionen för 
programmet är ”Skogen - det gröna guldet - skall 
bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet 
samt till utvecklingen av en växande bioekono-
mi”. Svenskt Friluftsliv ingår i ett programråd 
med  representanter för ett tjugotal olika organi-
sationer och myndigheter med intresse i skogen. 
Programrådets roll är att ge vägledning och råd 
till regeringen i arbetet med det nationella skogs-
programmet och tillföra ett brett perspektiv på 
frågorna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 
leder programrådets möten. Nationellt skogs-
program är ett internationellt begrepp och ett 
arbetssätt som finns i ett stort antal länder och 
det kan användas bland annat för jämförelser 
av olika länders arbete och visioner för skogen. 
Under året har Svenskt Friluftsliv även uppvaktat 
Landsbygdsministern med anledning av det na-
tionella skogsprogrammet.

Svenskt Friluftsliv ingår i ett programråd 
med  representanter för ett tjugotal olika 
organisationer och myndigheter med  
intresse i skogen. 
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VÅRA arbetsområden 

Allemansrätten05

BEVAKA arbetet med att vårda
och värna Allemansrätten. 

ALLEMANSRÄTTEN

UNDER ÅRET UTLYSTE Naturvårdsverket medel 
för att informera om Allemansrätten. Svenskt 
Friluftsliv ansökte om medel för att producera 
fyra filmer och denna ansökan beviljades. Arbetet 
med filmerna har inletts och kontrakt skrivits 
med såväl ett produktionsbolag som med en 
person som skall inneha huvudrollen i de fyra 
filmerna. Filmerna kommer spelas in under vå-
ren 2018.

UNDER VÅREN DELTOG Svenskt Friluftsliv i en 
hearing på Naturvårdsverket om strandskydds-
bestämmelser i LIS-områden. Svenskt Friluftsliv 
avgav även en skrivelse till Naturvårdsverket 
efter deltagandet i hearingen. Skrivelsen finns 
utlagd på Svenskt Friluftslivs hemsida.
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STYRELSEN och KANSLIET DET HÄR ÄR VI

Styrelsen bestod av följande personer 2017; från vänster Maria Norrfalk – Fd. Landshövding, Karin Brand, - Svenska Livräddnings-
sällskapet, Maria Ros-Jernberg – Svenska Turistföreningen, Susanne Söderholm (v. ordf.) – Svenska Orienteringsförbundet, Per 
Klingbjer (ordf.) – Svenska Fjällklubben, Peter Fredman – Professor Mittuniversitetet, Lars Lundström – Friluftsfrämjandet, Andreas 
Ollinen – Sportfiskarna. Åke Granström – Svenska Jägareförbundet är ej med på bilden.

Styrelsen

PR- och kommunikationsansvarig Dina Evenéus, generalsekreterare 
Ulf  Silvander och controller Elisabeth Rytterström.

Kansliet UNDER ÅRET HAR YTTERLIGARE personer varit 
projektanställda kortare och längre tid, däri-
bland Torgny Håstad som varit organisationens 
allemansrättslige expert och Eje Andersson som 
ansvarat för arbetet med FSC och PEFC. Admi-
nistrativa tjänster har köpts av Friluftsfrämjan-
det, Mälardalsregionen/Ingrid Petsäll-Spires. 
Externt kommunikationsarbete har utförts av 
Ruud Pedersen (Joakim Kellner, rörande höstens 
riksdagsseminarium). Totalt uppskattas arbets-
insatserna på kansliet under 2017 ha omfattat 
motsvarande ca fyra till fem årsarbeten.

REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finn-
hammars) och Klas Weidstam (lekmannare-
visor). Valberedningen har under 2017 bestått 
av Eje Andersson – Orienteringsförbundet, Bo 
Sköld – Svenska Jägareförbundet och Anna Hei-
mersson – Svenska Turistföreningen.

Valberedningskommittén har bestått av Anna 
Rindefjäll – Friluftsfrämjandet och Jesper Taube 
– Sportfiskarna.
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EKONOMISK 
redovisning 

EKONOMISK REDOVISNING 2017
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 NOTER 2017 2016  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  3 600 000 3 600 000 
Projektbidrag 1 505 619 64 090
Medlemsavgifter  200 000 200 000 
Övriga intäkter  48 894 17 783
    

Summa intäkter  4 354 513 3 881 873

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -2 019 692 -1 224 810 
Personalkostnader 3 -2 588 979 -2 279 147
   
    
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter  -254 158 377 916 

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter  85 832 94 899 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -340 -604
Finansnetto  85 492 94 295 
  
Årets resultat  - 168 666 472 211

Fördelning av årets resultat

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel  200 000 0
Reservering av ändamålsbestämda medel  0 -200 000

Kvarstående belopp för året   31 334 272 211

EKONOMISK REDOVISNING 2017Resultaträkning
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 NOTER 2017-12-31 2016-12-31 

  kronor kronor 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0  0 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  8 6 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  57 611 52 709 
  57 619 52 717 
     
Kassa och Bank  6 093 440 5 176 675 

Summa Omsättningstillgångar  6 151 059 5 229 392

Summa Tillgångar   6 151 059 5 229 392  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 5

Fritt Eget Kapital
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond 6 2 707 000 2 707 000 
Övriga ändamålsbestämda medel 7 0 200 000 
Balanserat resultat  1 296 245 1 024 034
Årets resultat efter fördelning  31 334 272 211

Summa Eget kapital  4 034 579 4 203 245 

Kortfristiga Skulder

Leverantörsskulder  179 585 44 406 
Skatteskuld  143 898 97 809
Övriga kortfristiga skulder 8 1 391 695 400 077
Upplupna kostnader och
    förutbetalda intäkter 9 401 302 483 855
     
Summa Kortfristiga Skulder  2 116 480 1 026 147
     
Summa Eget Kapital och Skulder   6 151 059 5 229 392  

EKONOMISK REDOVISNING 2017 Balansräkning
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
  
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. BFNAR 2016:10 till-
lämpas i år för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan åren. Ford-
ringar 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 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 2018
Forskarskola i Friluftsliv 282 145 0 282 145
Informationsprojektet 1 000 000 505 619 494 381
Information om allemansrätten 470 000 0 470 000 
SUMMA 1 752 145 505 619 1 246 526 
    

EKONOMISK REDOVISNING 2017Tilläggsupplysningar och noter
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2017 2016

Mediasatsning  75 200 197 383
Nordisk ministerrådet  58 324 0
VD/GS möte  3 887 2 403
Nordiskt arbete  11 885 40 410
Skogsrelaterade frågor  26 358 16 766
Fördelningskommittén  19 728 16 928
Friluftspolitisk Skrift  0 59 964
Informationprojektet  505 619 0
Forskarskola i friluftsliv  0 29 090
Almedalen  54 251 177 599
Naturvårdsverket  0 62 125
Utredning nytt fördelningssystem  0 26 258
Resor  39 565 67 862
Lokalhyra  375 000 120 000
Kontorsmaterial  33 261 10 214
Hemsida  141 016 84 231
Revisionsarvode  46 250 48 750
Konsulttjänster  151 875 27 625
Flyttkostnader  190 792 0
Övrigt  286 681 237 202 
  2 019 692 1 224 810
    
 
Not 3 – Personalkostnader
 
Medeltalet anställda har uppgått till  3 2,5 

Löner och ersättningar   1 614 272 1 417 481 
 - varav lön GS  594 343 715 352 
 - varav styrelsearvoden  86 500 45 000 

Sociala kostnader  591 622 523 400 
Pensionskostnader  314 668 308 632 
- varav GS  232 193 235 047

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 2017 Noter
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Not 5 – Eget kapital BALANSERAT ÄNDMÅLS- TOTALT
 KAPITAL BESTÄMT EGET KAPITAL

Ingående balans 1 296 245 2 907 000 4 203 245  
Utnyttjande av ändmålsebestämda medel  -200 000 -200 000 
Reservering av ändamålsbestämda medel   0
Årets resultat 31 334  31 334
 1 327 579 2 707 000 4 034 579

Not 6 – Buffertfond    

Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att säker-
ställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle förändras.
Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.   
 
    
 
Not 7 – Övriga ändamålsbestämda medel  2017 2016

Flyttkostnader  0 200 000  
  0 200 000 

Not 8 – Övriga kortfristiga skulder    

Ej förbrukade projektmedel:    

Forskarskola i Friluftsliv  282 145 282 145
Informationsprojektet  494 381 0
Information om allemansrätten  470 000 0

Personalskatter  70 860 57 365 
Sociala avgifter  73 679 60 264
Övriga skulder  630 303 
  1 391 695 400 077 

Not 9 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 
Semesterskuld inkl. soc. avg.  317 287 393 855 
Övrigt  84 015 90 000
  401 302 483 855 

EKONOMISK REDOVISNING 2017Noter
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STOCKHOLM 2018

Per Klingbjer

Susanne Söderholm Karin Brand  Lars Lundström

Peter Fredman Åke Granström Maria-Ros Jernberg

Andreas Ollinen Maria Norrfalk
  

Ulf Silvander

Revisionsberättelse har avgivits     

Kerstin Hedberg Klas Weidstam 
Auktoriserad revisor

EKONOMISK REDOVISNING 2017 Underskrifter
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ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION BELOPP KR

Svenska Båtunionen (ökning med 5%)    425 000
Cykelfrämjandet (oförändrat) 525 000
Svenska Fjällklubben (ökning med 20%)      70 000
Friluftsfrämjandet (ökning med 100 000 kronor)      8 700 000
Svenska Frisksportförbundet (ökning med 10%)      55 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet (oförändrat)    200 000
Svenska Islandshästförbundet (instegsbelopp) 80 000
Svenska Kennelklubben (ökning med 20%)    600 000
Svenska Kryssarklubben (ökning med 20%)    400 000 
Svenska Livräddningssällskapet (ökning med 10%)  1 950 000 
Sportfiskarna (ökning med 5%)                        4 400 000
Svenska Turistföreningen (ökning med 20%)    1 100 000

Summa organisationsbidrag 18 505 000

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION BELOPP KR

Svenska Båtunionen  
Tilldelas bidrag till projektet ”Flytvästkampanj/Kapten väst” 
(135 000 kr) samt till projektet ”Det nya båtfolket” (59 500 kr)     194 500

Cykelfrämjandet    
Tilldelas bidrag till projektet ”MTB samarbetssatsning” (400 000 kr) 
samt till projektet ”Frihet på cykel” (1 426 000 kr) 1 826 000

Svenska Cykelsällskapet      
Tilldelas bidrag till projektet ”Underhåll och utveckling av leder” 500 000

Svenska Fjällklubben 
Tilldelas bidrag till projektet ”Marknadsbearbetningsbidrag” 32 500

Svenska Frisksportförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsliv i generationer”     200 000

Friluftsfrämjandet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Skogshjältarnas etablering”  
(1 900 000 kr) samt till projektet ”Meningsfull väntan –  
Hälsa och integration” (715 000 kr)  2 615 000

Svenskt Friluftsliv 
Informationsprojekt 1 000 000

Riksförbundet Sveriges 4H          
Tilldelas bidrag till projektet ”Verksamhet för alla” (500 000 kr)       500 000

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 2017 
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att 
lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2017-01-12 med 
47 785 000 kronor. Under våren 2017 rapporterade Svenskt 
Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsver-
ket i enlighet med förordning SFS2010:2008 om statsbidrag 
till friluftsorganisationer. Rapporteringen ligger till grund för 
Naturvårdsverkets återrapportering till regeringen.

FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN PÅ opartiskhet vid fördelningen 
av medel har Svenskt Friluftslivs styrelse inrättat en fördel-
ningskommitté bestående av fem ledamöter. Dessa var under 
2017 Eva Bjernudd (ordf.), Erik Backman, Christina Frimodig 

(t o m 2015-09-30), Hasse Berglund (från 2017-10-01), Ulrika 
Askengren (från 2017-10-01) och Andreas Cederlund.

Fördelningskommittén sammanträdde totalt tre gånger 
under 2017. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördel-
ningskommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt 
Friluftslivs hemsida.

INFÖR BUDGETÅRET 2017 DELEGERADE Svenskt Friluftslivs 
styrelse till Fördelningskommittén att fördela 44 185 000 
kronor efter styrelsen avsatt 3 600 000 kronor för Svenskt 
Friluftslivs ändamål.

FÖRDELNINGSKOMMITTÉN genomförde följande slutgiltiga 
fördelning vid sitt sammanträde 17-01-04 enligt förordning 
(SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

EKONOMISK REDOVISNING 2017REDOVISNING fördelade medel
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Riksförbundet Hälsofrämjandet           
Tilldelas bidrag till projektet ”Må bra med allemansrätten – en 
viktig del i skolundervisningen”     250 000

Svenska Islandshästförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Fritidsturledare”       54 000

Svenska Jägareförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Vård i det vilda”  1 000 000

Svenska Kanotförbundet      
Tilldelas bidrag till projektet ”Säker paddling” (80 000 kr), 
”Paddelpasset i skolan” (94 500 kr), ”Utveckla kanotguiden” 
(50 000 kr) samt till projektet ”PowerPaddle” (365 500 kr)    590 000

Svenska Klätterförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ” Fler alpinister, gärna tjejer” (230 000 kr),  
”Upplev friluftsliv i Stockholm” (560 000 kr), ”Förare Kebnekaise”  
(100 000 kr) samt till projektet ”Uppstart av bredd och friluftsliv”  
(300 000 kr) 1 190 000

Svenska Kryssarklubben 
Tilldelas bidrag till projektet ”PX! Ungdomar - upplev skärgården” 
(264 000 kr), ”Kryssis” (196 000 kr) samt till projektet ”Utbildning 
 i SXK Seglarskola” (377 000 kr)    837 000

Svenska Livräddningssällskapet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Juniorlivräddare/Youth Camp” 
(500 000 kr), ”Utomhusmetodik i simskolan (655 000 kr) 
samt till projektet ”Issäkerhetsrådet” (434 500 kr)     1 589 500

Naturskyddsföreningen 
Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan” med  
Naturskoleföreningen och Sportfiskarna (800 000 kr) samt till  
projektet ”Schysst sommar och vinter för nyanlända” (2 907 000 kr) 3 707 000

Svenska Orienteringsförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering 
steg3” (605 000 kr) samt till projektet ”Flera och mera i naturen” 
(500 000 kr)    1 105 000 

Scouterna 
Tilldelas bidrag till projektet ”Tillgänglig scoutverksamhet för fler”  2 100 000

Förbundet Skog och Ungdom 
Tilldelas bidrag till projektet ”Region Öst”    185 000

Sportfiskarna 
Tilldelas bidrag till projektet ”KlassDraget” (1 195 000 kr)  
samt till projektet ”Åtgärdspaket främjande och integration”  
(2 450 000 kr) 3 645 000  

Svenska Turistföreningen 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med 
Downs Syndrom” (135 500 kr), ”Unga guidar unga” (1 800 000 kr) 
samt till projektet ”Ut på fjället med er!” (624 000 kr) 2 559 500                                                

Summa verksamhetsbidrag 25 680 000
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Fotografer
Omslag, sid 14-15, 18, 20, 21, 23, 24-25, 26, 28 Dina Evenéus
Sid 2-3, 6, 8-9, 10, 12-13, 14, 22 Ulf Silvander
Sid 5, 27 Claes Grundsten
Sid 16-17 Elisabeth Rytterström
Sid 19 Bengt Olsson

Grafisk form och produktion
Reklamologi, reklamologi.se

Tryck
Berndtssons tryckeri AB, 2018.04



Johannesfredsvägen 7, 168 69 Bromma
Tel: 08-549 041 21
info@svensktfriluftsliv.se
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@SvFriluftsliv

friluftskoll.se


