Förord
2018 var det tredje och avslutande året för några av de större projekten som möjliggjordes
tack vare ett utökat anslag från regeringen inför verksamhetsår 2016. Cykelfrämjandets
”Frihet på cykel” är ett av dem. Efterfrågan på kurser för att lära sig cykla har varit stor runt
om i landet. Störst verksamhet har det varit i Stockholm och Malmö. En majoritet (90%) av
deltagarna har varit kvinnor. En forskare från Lunds universitet har tittat på vad det betyder
för individen att lära sig cykla när man är äldre. Glädjande har Cykelfrämjandet lyckats få
finansiering hos Postkodstiftelsen för vidareutveckling av sina cykelkurser.
Scouterna ansökte om finansiering för fyra år och kommer att avsluta sitt projekt ”Tillgänglig
scoutverksamhet för fler” nästa år. Deras arbete med att ta bort trösklar och få fler delaktiga i
sin verksamhet är imponerande och har lett till flera seminarier såväl inom som utanför
organisationen samt framtagande av broschyrer och informationsmaterial. Scouternas mål är
att deras medlemmar framöver ska spegla samhället.
Naturskyddsföreningens projekt ”Schysst”, som avser att nå ut till unga som inte har ett givet
engagemang för miljöfrågor, naturen och som inte har en vana av aktivt friluftsliv, har
förlängt sin ursprungliga ansökan som var på två år med ytterligare två år. Ambitionen är att
dra igång verksamhet på fler orter, med början i Göteborg.
STF avslutar sitt ”Unga guidar unga” och försöker under 2019 föra ut konceptet i landet för
att garantera en fortlevnad.
Sportfiskarna förlänger sin integrationssatsning ”Åtgärdspaket främjande och integration”,
en större satsning för att få fler barn och unga i Sverige att fiska och att öka målgruppens
kunskaper om fiske- och vattenvård. Projektfinansieringen från Svenskt Friluftsliv har
möjliggjort ytterligare finansiering av verksamhet regionalt och lokalt. 1 kr från
friluftsanslaget har blivit 1,40 kr till friluftslivet via denna lokala/regionala uppväxling av
medel.
Friluftsfrämjandets projekt ”Skogshjältarna” är efter tre år av utvecklingsarbete en
ekonomiskt, materiellt och personellt hållbar metod som har stor potential att bli en
demokrati- och arbetsmodell för utomhuslärande och barns rättigheter i Sverige – idag och
en lång tid framöver.
Det är med stolthet och glädje som vi ser att statsbidraget som vi förmedlar gör skillnad. Fler,
framför allt unga (tiotusentals), har fått en aktivare vardag med ett rikare friluftsliv. De har
börjat bekanta sig med platser som de tidigare ansåg vara främmande, men idag besöker mer
kontinuerligt. Nyanlända har kommit in i det svenska samhället på ett sätt som de själva
uttryckt inte var möjligt utan dessa aktiviteter. De har fått en förståelse för hur det svenska
samhället fungerar med folkrörelsens påverkanskraft, de har fått vänner som de annars inte
hade kommit i kontakt med och de har lärt sig språket snabbare. Framförallt visar
utvärderingarna som gjorts i verksamheten att deltagarna mår psykiskt och fysiskt bättre
efter att ha deltagit i aktiviteterna.

Bromma 13 maj 2019

Ulf Silvander
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv
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Inledning
Svenskt Friluftsliv har en Fördelningskommitté bestående av fem ledamöter, utsedda av
styrelsen för Svenskt Friluftsliv. 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, välbefinnande, social
gemenskap och ökad kunskap om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas antingen som
organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.
Med organisationsbidrag avses stöd till organisationer i förhållande till organisationens
medlemsantal och aktivitetsnivå. Med verksamhetsbidrag avses stöd till organisationer för en
specifik verksamhet efter särskild prövning.
Inför årets ansökningar utökades uppgifterna om medlemskap, som lämnades till Svenskt
Friluftsliv, med andel kvinnor respektive män. Vidare fick kansliet i uppdrag av
fördelningskommittén att ta reda på hur styrelserepresentationen ser ut i de organisationer
som beviljas medel. När det gäller könsfördelningen i medlemsorganisationerna visade det
sig att 46% var kvinnor, i styrelserna 34% och minskade ytterligare avseende andelen kvinnor
som innehade ordförandeposten.
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När det gäller själva fördelningen av anslaget för år 2018 hade Svenskt Friluftslivs
Fördelningskommitté i mitten av november 2017 ett fördelningsmöte där man tog ställning
till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära
fördelningen av anslaget för 2018, som meddelades via mejl till samtliga föreningar som
ansökt om medel. Det formella beslutet togs i januari 2018 och sändes med mejl och brev till
samtliga berörda föreningar. Samtliga ansökningar och protokoll från
Fördelningskommitténs beslutsmöte finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.
Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt 72 MSEK, varav 29
MSEK i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 43 MSEK i verksamhetsbidrag (72
ansökningar). Översökningsgraden var ca 50 procent. Antalet organisationer som ansökte om
bidrag ökade med två organisationer mot året innan. Antalet organisationer som ansökte om
organisationsbidrag ökade med tre från året innan, medan antalet ansökningar för
verksamhetsbidrag var oförändrat.
Förordningen SFS 2010:008 (bilaga 1) reglerar fördelningen av statsbidrag till
friluftsorganisationer. Totalt fick 23 organisationer dela på anslaget 47 785 tkr, av vilka 50 %
fördelades som organisationsbidrag och 50 % i form av verksamhetsbidrag (projekt).

FÖRDELNING AV ANSLAG MELLAN
ORGANISATIONSBIDRAG OCH
VERKSAMHETSBIDRAG 2018

50%

50%

Av de 23 organisationer som beviljats medel fick 3 organisationsbidrag och 9 fick
verksamhetsbidrag samt 11 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag.
Sökta och beviljade bidrag för år 2018 återfinns i bifogad förteckning (bilaga 2). I
årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt
som beviljats medel (bilaga 3).
Varje år ger styrelsen för Svenskt Friluftslivs instruktioner till Fördelningskommittén. Inför
fördelningen av anslaget för budgetåret 2018 gav styrelsen följande instruktioner och
prioriteringar; vid fördelning av medel skall kommittén följa förordningen SFS 2010:2008,
eventuella avvägningar i aktuell budgetproposition och friluftsproposition (prop.
2009/10:238) samt den delegationsordning och de instruktioner fördelningskommittén fått
av Svenskt Friluftslivs styrelse. Fördelningskommittén fick även i uppdrag att prioritera de
ansökningar/organisationer som hade till huvudändamål att bedriva eller främja ett
långsiktigt hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning.
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Vidare meddelade styrelsen i sina instruktioner att fördelningskommittén skulle
sträva efter att fördela de statliga medlen vid en och samma tidpunkt samt
eftersträva en förutsägbarhet till tidigare bidragsgivning när det gäller
organisationsbidrag. Andelen av det totala beloppet som skall utbetalas som
organisationsbidrag skall uppgå till 40 - 50 % av totalbeloppet. Övriga medel
betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl kort- som långsiktiga
bidrag. Där de kortsiktiga (<3år) kan karakteriseras som projektbidrag samt de
långsiktiga inte har en bortre gräns.
När kommittén bedömde ansökningarna skulle satsningar som strävade mot att uppfylla de
10 friluftspolitiska målen samt satsningar på barn och ungdomar i friluftslivet prioriteras.
Detta tydliggörs i regeringens budgetproposition för 2016 då stödet till friluftsorganisationer
tillfördes 20 miljoner kronor per år från 2016, där följande områden prioriteras: stärka
friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och
utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk
aktivitet, mångfald och integration.

Organisationsbidrag
Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna möjliggör stor verksamhet med många
deltagare i olika aktiviteter. Naturen är en fantastisk tillgång i Sverige och skapar stort värde
för såväl individ som samhälle. Genom bidragsgivningen nås stora grupper av människor
som på så sätt ges en möjlighet att få ett upplevelserikt friluftsliv och komma ut i naturen och
ta del av dess värden.
Av de inkomna 17 ansökningarna för organisationsbidrag avslogs tre organisationers
ansökan, då fördelningskommittén ansåg att de inte uppfyllde gällande förordningen (SFS
2010:2008).
Totalt beviljades 24 185 000 kronor i organisationsbidrag.
Det var första gången som styrelsens förslag till ny fördelningsmodell för organisationsbidrag
användes, där det blir mer tydligt att fler medlemmar och ökad aktivitetsnivå leder till höjda
organisationsbidrag. Arbetet med att ta fram denna nya modell startades 2016. Därutöver
finns begränsningar som innebär att ingen organisation skall kunna erhålla mer än 100
kronor per medlem. Samt att organisationsbidraget till en enskild organisation inte skall
kunna överstiga 25% av hela anslaget som fördelas av Svenskt Friluftsliv. För att erhålla en
stabilitet i bidragsnivån tas stor hänsyn till nivån på föregående års organisationsbidrag och
det finns en spärr som innebär att organisationsbidraget normalt inte skall kunna justeras
mer än 10% per år (upp eller ner).
En PM över kriterierna finns på Svenskt Friluftslivs hemsida, tillsammans med ett års hjul
och presentation av samtliga ledamöter i Fördelningskommittén.
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Verksamhetsbidrag
Styrelsen för Svenskt Friluftsliv beslutade att fortsätta prioritera barn och ungdomar när det
gäller fördelning av verksamhetsbidrag avseende bidragsåret 2018 samt satsningar som
strävade mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen.
72 ansökningar inkom, varav 31 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom befintligt
anslag, resterande 41 ansökningar tilldelades 23 600 000 kronor.
När det gäller projekt som tidigare beviljats stöd och är inne på sitt andra eller tredje år och
där ansökande organisationer höjt beloppet i ansökan jämfört med ursprungsbeloppet,
enades kommittén om att pröva den höjda delen mot årets nyinkomna ansökningar.
Ökningen av statsbidraget har använts inom områden som stöd till skolans verksamhet med
friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga. Vidare
har ökningen även resulterat i aktiviteter som främjar naturkontakt, fysisk aktivitet och
integration.

HIT GICK
VERKSAMHETSBIDRAGEN

De tio
friluftspolitiska
målen

24%
43%

Nyanlända

Barn & Ungdomar

33%

Många av de beviljade verksamhetsbidragen bidrar till att uppfylla friluftsmål 3 Allemansrätten. Både Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska Jägareförbundet använts
sig av ”Utbudet” för att distribuera sina foldrar om allemansrätten till skolan. När det gäller
friluftsmål 8 - Ett rikt friluftsliv i skolan, har Sportfiskarna tillsammans med
Naturskoleföreningen och Naturskyddsföreningen fortsatt att driva sitt gemensamma projekt
för att fortbilda lärarna. Därigenom finner Sportfiskarna flera av de skolor som deltar i ett av
deras andra projekt, ”Klassdraget”. Sportfiskarna driver också ”Skolbäcken” en
naturvårdsinriktad utomhuspedagogik som forskare från Göteborgs universitet utvärderat.
Vid Lunds Universitet har andra forskare gjort en etnologisk undersökning inom
Cykelfrämjandets projekt ”Frihet på cykel”.
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Redovisningar
Enligt gällande förordning ska de föreningar som erhållit bidrag redovisa dessa senast den
1:a april året efter bidragsåret. Samtliga organisationer som erhållit bidrag har redovisat.
Några organisationer har kompletterat med sin års- och/eller revisionsberättelse
(revisionsintyg) senare.

Svenskt Friluftsliv
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

3 600 000 kronor
1 000 000 kronor
4 600 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 92 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och
talesperson för friluftslivet. Vi har 26 medlemsorganisationer som har ungefär 1,6 miljoner
medlemskap.
Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga
medlen samt för den löpande verksamheten under året i form av ett organisationsbidrag. Hur
medel använts framgår av årsredovisningen som bifogas (bilaga 3).
Verksamhetsbidrag
Informationssatsningen friluftsliv ger folkhälsa
Målet med projektet har varit att stärka positionen för friluftfrågorna i samhället och att
upprätthålla medvetandet för friluftslivets betydelse för människor.
FB-satsningen ”Friluftsliv i Sverige” startades på Alla-hjärtans-dag 2017. Satsningen innebar
uppdateringar av FB-sidan med bild och text. Under 2017 genomfördes en uppdatering per
vecka. Några av uppdateringarna har varit korta filmer och den inledande filmen visade förre
statsministern Ingvar Carlsson som beskrev hur viktigt friluftsliv varit/är för honom.
I maj besökte miljöminister Karolina Skog projektet ”Skogshjältarna” i Bredäng utanför
Stockholm. I juni genomfördes en paddling i Stockholm med miljöminister Karolina Skog
samt Lorenz Tovatt från miljödepartementet. I juli genomfördes ett mingel och
klätteraktivitet i Visby hamn för Svenskt Friluftsliv viktiga kontaktpersoner däribland
riksdagsledamöter.
Vid träffen presenterades en undersökning som genomförts av NOVUS som berörde
föräldrars syn på barns uppfattning av friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. Denna
undersökning bekostades av projektet.
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I september arrangerades en prova-på-paddling för riksdagens ledamöter. I oktober
arrangerades ett möte i riksdagen där socialavgiften diskuterades. Det finns ett undantag i
socialavgiftslagen som missgynnar friluftsorganisationer gentemot organisationer som är
medlemmar i riksidrottsförbundet.
Under slutet av året togs affischer fram på FB-uppdateringarna. Debattartiklar – totalt har
fem debattartiklar publicerats under året.
Ett seminarium ordnades i riksdagen 2018 om kostnaden för fysisk inaktivitet den 21 mars.
Detta tillsammans med (C) och (MP). En rapport av prof. Kristian Bolin presenterades under
ledning av Renata Chlumska. Medverkade gjorde även Per Klingbjer från Svenskt Friluftsliv.
Miljöminister Karolina Skog besökte Kryssarklubbens seglarskola (segelfartyget Gratia) i
maj. Utbildningsminister Gustav Fridolin besökte Klassdraget (Sportfiskarna) i augusti.
Stort arbete har lagts på FB-kampanjen ”Friluftsliv i Sverige” som under dessa två år totalt
har haft 83 uppdateringar, varav 9 filmer.
Dessutom har vi valt att sprida information om Allemansrätten genom fyra filmer under
2018.
Totalt har ca. 3 miljoner nåtts av FB-kampanjen.
Krönika – vi har skrivit 5 krönikor som publicerats i Svenskt Friluftslivs nyhetsbrev och i
medlemstidningar (SLS). Debattartiklar – Totalt har 5 debattartiklar publicerats under 2018.

Ekonomisk redovisning
Resor, mötesomkostnader
Annonsering och marknadsföring
Kontorsmaterial, datakostnader, trycksaker
Filmer
Externa tjänster
Summa

39 214
115 704
136 101
250 000
461 550
1 002 569
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Cykelfrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

525 000 kronor
1 825 000 kronor
2 350 000 kronor

Får även statsbidrag från Trafikverket 2 219 999 kr, Vinnova 354 077 kr, Konsumentverket
450 000 kr och Naturvårdsverket 370 000 kr.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 56 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

4 990

5 247

5 164

5 228

5 122

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Under 2018 har Cykelfrämjandet oförtrutet engagerat sig för att bidra med att erbjuda
lösningar för samhällets olika utmaningar. Genom att främja cykling, mångfald, hållbarhet,
livskvalitet, demokrati och bidrar på så sätt varje dag till att folk mår bättre, är gladare och att
förutsättningarna att välja cykelns ständigt förbättras.
De vill att fler ska uppleva cykling som ett säkert, smidigt och ett attraktivt sätt att färdas på
och att använda för transport, oavsett om cykeln används för transport, turism, motion eller
rekreation i naturen. Cykelfrämjandet försvarar cyklisternas rätt i trafikmiljön och genom
allemansrätten till friluftsliv. Deras mål är att fler väljer att cykla, allt oftare.
Cykelfrämjandet har under 2018 haft två huvudfokus; att främja cykling genom att bedriva
aktiv politik och utveckla verksamheten samt kommunikationen med sina medlemmar via
tidning, hemsida, Facebook, Twitter, olika seminarier, konferenser, arbetsgrupper, CTV
(Cykel Turist Veckan) och andra arrangemang.
Något som blivit en allt viktigare del av Cykelfrämjandets verksamhet är MTB och
möjligheten att komma ut i naturen med hjälp av cykeln. De har blivit beviljade ett bidrag
från Naturvårdsverket som uttryckligen ska informera de som cyklar eller vandrar i naturen
på vilka villkor man kan vistas med stöd av allemansrätten och hur vi gemensamt bör förhålla
oss till varandra för att skapa en trivsam miljö för alla.
Organisationsbidraget har bidragit till att kunna upprätthålla föreningens verksamhet och
har finansierat kostnader för kanslitjänster, medlemsservice och personal.

Verksamhetsbidrag
Mountain Bike (MTB) samarbetssatsning
Cykelfrämjandets projekt MTB samarbetssatsning har under 2018, det tredje och sista året,
fortsatt att arbeta efter planen att hjälpa cyklister, myndigheter, markägare och andra
intressenter att samarbete kring mountainbike/stigcykling. Genom att arrangera workshops,
konferenser och mindre möten har projektet lyckats nå ut till en relevant publik med intresse
för friluftsfrågor och MTB för att presentera och informera om hållbara lösningar.
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Under projektets första två år, bildades ett kontaktnätverk och det genomfördes två
workshops tillsammans med IMBA Europe, den europeiska sektionen av International
Mountain Bicyclists’ Association. Dessutom ordnades en konferens i egen regi på Isaberg
Mountain Resort under våren 2017. Under 2018 ordnades två workshops med IMBA, i
Vålådalen tidigt på sommaren och i Göteborg under hösten.
Under året har projektledaren representerat MTB och stigcykling i dialog med flera aktörer
som Naturvårdsverket, Tillväxtverket, LRF och andra friluftsorganisationer. Projektledaren
har också haft kontakt med liknande projekt i andra delar av världen för att hämta kunskap
och sprida information om Sverige, allemansrätten, och stigcykling.
Cykelfrämjandet har fått utökad kunskap om förutsättningen för hållbar stigcykling i Sverige
under året, och fått en bättre förståelse för de satsningar som måste göras för att framtida
samarbete kring de aktörer som berörs av stigcykling ska vara framgångsrika.
När det gäller effekterna av projektet så har aktörer som berörs av cykling kunnat mötas och
dela erfarenheter. Kunskapen om förutsättningen för hållbara leder har spridits. Stigcykling
har representerats i olika sammanhang som ett organiserat sätt att utöva friluftsliv. Delar av
hållbara leder har initierats och byggts. Möjligheten för fler att kunna cykla mountainbike
har främjats, liksom MTB som turistaktivitet för att främja lokal besöksnäring.
Projektet har attraherat fler medlemmar till Cykelfrämjandet med olika perspektiv och
erfarenheter.
Utbytet inom projektet har ökat förståelsen mellan de intressenter och aktörer som berörs av
stigcykling.
Cykelfrämjandet har fått ökad förståelse för de förutsättningar som krävs framöver inom
MTB och breddat sin verksamhet samt fått ökad trovärdighet bland fler grupper av cyklister.
När det gäller internationellt utbyte besökte projektledaren under 2018 IMBA Europe's
årskongress i Slovenien för att representera Sverige och utöka kontakten med liknande
projekt på kontinenten. Projektledaren har också besökt projekt och konferenser i Norge och
Danmark av liknande karaktär, samt bjudit in internationella gäster till de konferens och
workshops som har ägt rum i Sverige.

Ekonomisk redovisning
Personalkostnader
Lokalkostnad
Inköp av material
Föreningsavgifter
Resor, kost 0ch logi
PR
Telefoni, porto och frakt
Kurser, konferenser och evenemang
Revision
Övriga kostnader
Summa

158 131
4 000
2 418
10 373
37 244
6 081
3 789
158 218
21 338
99
401 691
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Frihet på cykel
Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel har under 2018, det tredje och sista året, fortsatt
enligt plan d.v.s. att erbjuda nybörjarkurser, fortsättningskurser i form av cykelturer,
instruktörsutbildningar och mekarkurser. Efterfrågan har varit stor runt om i landet men det
har varit fortsatt störst verksamhet runt om i Stockholm, Malmö och Göteborg. De har
fortsatt sitt arbete med att utveckla kursmaterial i samråd med den referensgrupp som
bildades 2017.
De har fortsatt arbeta efter principen att Cykelfrämjandets lokala kretsar och medlemmar är
viktiga att samarbeta med där det har funnits intresse och där efterfrågan har kommit från en
kommun eller en förening.
Under projektets första år, 2016, identifierades tre olika områden. Dessa har
Cykelfrämjandet fortsatt att arbeta med löpande under 2017 och även under 2018. Det första
området handlar om det praktiska i att starta upp kurser. Det andra området rör innehållet
och utformningen av kurserna. Det tredje området handlar om vidareutveckling av arbetet.
Förbundet har gett vägledning, erbjudit instruktörsutbildning och studiematerial.
Under året har de uppsatta målen mer än väl nåtts när det gäller genomförda cykelkurser,
cykelturer och instruktörskurser.
De har fortsatt sitt samarbete med VIDA-projektet - ett EU-stött projekt som leds av
länsstyrelsen i Stockholm, där flyktingar ska få upptäcka det svenska föreningslivet.
Alla deltagare betalar en låg kursavgift för en cykelkurs om 6 – 10 träffar, de lånar cykel,
hjälm och väst. De blir medlemmar i Cykelfrämjandet under ett år och i det ingår en
cykelolycksfallsförsäkring i 1 år, de får medlemstidningen och de blir erbjudna de aktiviteter
som de lokala kretsarna genomför. I Malmö betalar det kommunala bostadsbolaget
deltagaravgiften för sina boende hyresgäster.
Alla deltagare erhåller ett diplom som i många fall delas ut av någon lokal politiker eller
tjänsteman i en kommun eller från ett bostadsbolag. Det är ett mycket positivt och uppskattat
inslag. Representanter för projektet har aktivt medverkat vid olika cykelkonferenser, mässor,
föreningsdagar och Cykelfrämjandets egen kongress där de sökt samarbeten och uppmuntrat
de lokala kretsarna runt om i landet att starta liknande cykelkonferenser.
I kursmaterialet som tagits fram finns en checklista som deltagarna kan fylla i vid varje
kurstillfälle, vilken samlats in och digitaliserats. Resultatet har därefter utvärderats av
Charlotte Hagström, docent och universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid
Lunds universitet. Hennes utvärdering har haft fokus på hur förmågan att kunna cykla har
förändrat vuxna deltagares liv.
Effekterna av projektet är såväl känslomässiga; frihetskänslan att kunna röra sig fritt, stärkt
självkänsla bland deltagarna samt glädje (ett ledord för alla inblandade), som utvecklande för
de personerna som deltagit; när mammor lär sig cykla kommer det till fromma för deras barn
och för samhället har det betytt att fler väljer cykeln som transportmedel. Deltagarna har
också lärt känna sitt närområde och naturen runt omkring. Förbättrat sina chanser till arbete
samt ökat integration in i det svenska samhället där cykling är ett naturligt inslag. Jämlikt
genusperspektiv - då projektet vänder sig till båda könen. Fler medlemmar i Cykelfrämjandet
med invandrarbakgrund som kan bli Cykelambassadörer. Ökad förståelse för olika kulturer,
nya möten mellan infödda svenskar och de med invandrarbakgrund. Ökad kunskap om
cyklar; inköp, reparationer, vett och etikett samt trafikregler. Bättre miljö och ökad
miljömedvetenhet.
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När det gäller internationellt utbyte har projektet haft besök av BIKEYGEES från Tyskland
som jobbar likartat (www.bikeygees.org). De är dessutom väldigt duktiga på att sprida
information om vad de gör på sociala medier.

Ekonomisk redovisning
Personalkostnader
Konsultkostnader
PR/ Hemsida
Kretsbidrag
Inköp av material
Lokalkostnader/administration
Resor, kost 0ch logi
Trycksaker
Telefoni, porto och frakt
Revision
Övriga kostnader
Summa

Friluftsfrämjandet
Beviljade belopp

674 031
489 289
27 099
20 575
90 380
80 452
18 565
5 750
14 628
11 338
2 294
1 434 401

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

9 000 000 kronor
3 020 000 kronor
12 020 000 kronor

Får bidrag från Svenska Postkodstiftelsen 7 mkr, Allmänna Arvsfonden 2,1 mkr och
Vägverket 1,2.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 31,14 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

80 311

84 143

89 021

95 000

102 000

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Friluftsfrämjandet bidrar genom sin verksamhet till flera av regeringens friluftsmål, som
tillgänglig natur för alla, starkt engagemang och samverkan för friluftslivet, Allemansrätten,
tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv tätortsnära natur, ett rikt friluftsliv i skolan och
friluftsliv för god folkhälsa.
Genom Friluftsfrämjandets inriktningsmål för 2018 har de inom ramen för
organisationsbidraget från Svenskt Friluftsliv arbetat för ett fortsatt grundläggande stöd till
samtliga verksamhetsområden, fortsatt med att knyta ihop organisationen lokalt, regionalt
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och nationellt samt utveckla sina metoder att inspirera, leda och stötta den ideella kraften.
Där tydliga mål, värdegrund och vision ska genomsyra hela organisationen. Vidare har de
haft ett särskild fokus på Mångfald och Folkhälsa och försökt tydliggöra sin samhällsnytta
och bidra till ett bättre Sverige. Digitaliseringen och utvecklingen av Friluftsfrämjandet.se
har fortsatt och de arbetar med att stärka sina ledare och utbildningsverksamhet genom
Friluftsakademin, deras utbildningsorganisation. Samtidigt har de även arbetat för att stärka
och vidareutveckla sin verksamhet i förskola/skola, sin medlemsrekrytering och
medlemslojalitet samt finansieringen av hela Friluftsfrämjandets verksamhet nationellt,
regionalt och lokalt.
När det gäller deras bidrag till samhällsnyttan har de under året haft fokus på - Barn och
ungas hälsa - Friluftsliv för alla - Erkända ledare - Det tillgängliga friluftslivet.
Friluftsfrämjandet är en stor och viktig del av Sveriges civilsamhälle. Sedan flera år tillbaka
ökar antalet medlemmar, under 2018 med hela 7,1%. Tillväxten sker i samtliga regioner och i
alla målgrupper. Under året har även medlemslojaliteten ökat något och ligger nu på 76%.
Deras 7 000 ideella ledare möter genom deras aktiviteter nära 2 miljoner svenskar årligen –
varav 1,2 miljoner är barn och unga. Allt de gör skall verka för folkhälsa, livsglädje och
tillgänglig friluftsmiljö för alla. De tror på att människan mår bra av att vistas i naturen. Med
glädje, kunskap och säkerhet guidar de barn, ungdomar och vuxna på små som stora äventyr
med Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter. Här finns något för alla åldrar, alla
intressen och allas förutsättningar. Deras hjärtefrågor är barns hälsa i skolan och på fritiden,
mångfald, hållbarhet, ledarskap, demokrati och att värna och stärka naturen på ett hållbart
sätt. För att alla människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv i dag och i
framtiden.
Genom sina 316 lokalavdelningar och sex regioner erbjuder de Sveriges bredaste utbud av
friluftsaktiviteter. Här finns något för alla åldrar, alla intressen och allas förutsättningar.
Friluftsfrämjandet verkar för ett Hållbart Friluftsliv för alla. Ett hållbart friluftsliv som sker
på naturens villkor och med utgångspunkt i allemansrättens ”Inte störa, inte förstöra”.
Tillgänglighet är grunden för att människor ska kunna skapa en djupare relation till naturen
och därmed också öka sin förståelse för dess långsiktiga betydelse, den biologiska
mångfalden och naturens sociala värden. De vill att framtida generationer ska ha samma
förutsättningar till friluftsliv som dagens.
Friluftsfrämjandet är en plattform för barn och ungdomar att växa i. En plattform för fantasi,
lek och glädje i naturen samt för vänskap och äventyr. En plattform för att utbildas och
utmanas samt få det allra första ledaruppdraget. En plattform där man får växa som individ,
stärka sitt självförtroende och våga ta ansvar och plats i samhället. Alla barn ska få chans att
växa upp med en självklar koppling till naturen. Det innebär att alla barn och unga ska ges
möjlighet att få upptäcka, uppleva, undersöka och ha kul i naturen. I dag bedriver de
verksamhet i mer än 500 förskolor/skolor och kommer i kontakt med ca 1,2miljoner barn och
unga genom sin ideella verksamhet, skidskola samt förskola och skola – men de vill nå fler,
eftersom de ser att allt fler barn och unga idag inte har tillgång till naturen. I deras barn- och
ungdomsverksamhet läggs grunden för folkhälsa och en hållbar livsstil. Det är genom
förståelsen för naturen som vi bygger kunskap och relationen till naturen.
Naturen är bästa klassrummet för att ge barn rörelseglädje, spänning, upplevelser och
samtidigt ge erfarenheter som leder till ett lärande. Friluftsfrämjandet ökar barns och ungas
möjligheter till ett mer hälsosamt liv med mindre stillasittande och en hållbar syn på natur
och miljö.
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Totalt finns nu över 10 000 ungdomsmedlemmar (13–25 år) och över 600 unga ledare.
Under året har nya unga ledare och kursledare utbildats, genom olika projekt och
Friluftsfrämjandet har tagit stora steg framåt och aktiverat många ungdomar i olika
verksamheter. Under 2018 deltog 16 ombud och totalt 21 deltagare i deras Ungdomsstämma.
De fortsätter att etablera sig i förskolor och skolor. För att möta skolornas behov har en
översyn av utbildningen påbörjats. Totalt är det nu mer än 500 aktiva skolor och förskolor.
Under året har stort fokus lagts på att utveckla Skogsmulle som barnens vän i naturen, som
ett familjekoncept, då kvalitetstid med barnen är viktigt för dagens föräldrar.
Ett värdegrundsarbete har påbörjats för att skapa tryggare möten för barnen i verksamheten.
Inom Friluftsakademin utvecklas en digital utbildningsplattform för deras ledare kring barns
rättigheter kopplat till barnkonventionen. I maj fattade deras Riksstämman beslut om att alla
ledare ska lämna in utdrag från brottsregistret om de leder barn och ungdomar.
Friluftsfrämjandet har också tydliggjort att de tar avstånd från all typ utav kränkningar och
trakasserier.
Vidare försöker de förebygga utanförskap och vara en dörröppnare till nya nätverk och en
meningsfull fritid för alla, öka antalet deltagare och ledare som idag inte har en naturlig
koppling till friluftsliv genom riktade utbildningsinsatser i integrationsområden. Genom
olika aktiviteter, utbildningar och med inspirerande samarbeten har under året cirka 10 000
personer nåtts i integrationsfrämjande aktiviteter.
Under året har organisationen ökat i samtliga ålderskategorier. De ser sig som en ung
organisation då 39% av medlemmarna är barn 0-12 år, och 11% är ungdomar 13-25 år. Men
de har också runt 1500 aktiva ledare över 60 år i verksamheten.
För att Friluftsfrämjandet ska kunna möta den stora efterfrågan på friluftsaktiviteter och
erbjuda ännu fler och bättre upplevelser i framtiden behövs fler engagerade ledare.
Friluftsfrämjandet bedriver idag en stor utbildningsverksamhet runt om i landet som samlas
under namnet Friluftsakademin. Under året har 38 nya kursledare och 581 nya barnledare
utbildats. Totalt har 1 786 personer gått en ledarutbildning under året, vilket är fler än förra
året.
Arbetet med att fasa ut samordningsgrupper och tillsätta nya utvecklingsgrupper har
påbörjats. Vidare kartlägger de och går igenom de regionala utbildningsteamen, för att
utveckla en enhetlig struktur av alla utbildningsplaner och handledningar.
Friluftsfrämjandet värnar den tillgängliga friluftsmiljön och är allemansrättens företrädare.
De strävar efter att friluftslivets intressen skall väga lika tungt i samhällsplaneringen som
andra intressen. Omsorg om friluftsmiljön skall genomsyra hela organisationen. Genom sitt
nationella Friluftsmiljöråd ska de ta hand om och säkra arenan naturen, genom att fokuserat
arbeta inom friluftsmiljöfrågor.
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Verksamhetsbidrag
Skogshjältarnas etablering
Skogshjältarna är efter tre år av utvecklingsarbete en ekonomiskt, materiellt och personellt
hållbar metod som har stor potential att bli en demokrati- och arbetsmodell för
utomhuslärande och barns rättigheter i Sverige – idag och en lång tid framöver.
Skogshjältarnas tidigare målgrupp, årskurs F-1 i socioekonomiskt svaga områden, har under
projektets tredje år utökats till att omfatta årskurs F-3 i hela Sverige. Med det övergripande
målet att säkerställa etablering i hela Sverige utfördes under projektets tredje år en rad
förändringar i Skogshjältarnas metod, för att resurseffektivisera.
Halvvägs in i projektet såg de att en förändring i metoden och utbildningsmodellen var
nödvändig för att på riktigt nå ut. Med den nya utbildningsmodellen och de
kommunikationsinsatser som gjorts under året, kommer en snabb och bred etablering av
Skogshjältarna i hela landet vara möjlig under kommande år.
Resultatet av arbetet är en utbildningsmodell för årskurs F-3 där Friluftsfrämjandet utbildar
skolans pedagoger som sedan tillsammans med eleverna upplever naturen samtidigt som de
följer läroplanen.
Genom att verka i skolan nås barn från alla delar av samhället. Friluftsfrämjandet kan genom
att utbilda pedagoger i sin utomhuspedagogik och barns rättigheter långsiktigt stärka barn
och ungas hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Genom att lära med hela kroppen och få tillgång
till uterummet skapas förutsättningar för en god hälsa och trygghet i naturen. Barn som tidigt
får en relation till naturen har ett sunt och hållbart förhållande till naturen även som vuxna.
Studier visar dessutom att utomhusvistelse underlättar arbetet med frågor som värdegrund
och jämlikhet eftersom naturen är mer genusneutral än byggda miljöer. Skogen erbjuder med
andra ord gynnsamma förhållanden för ett långsiktigt lärande. Skogshjältarna främjar
skolans likabehandlingsarbete och ökar barns delaktighet i samhället. Genom Skogshjältarna
får barn viktiga kunskaper för livet.
Under åren har uppskattningsvis 500 000 personer genom olika kommunikationsinsatser
och evenemang berörts av Skogshjältarnas arbete. Av de 90 pedagoger som under åren
utbildats får utbildningen genomgående höga betyg och intresset för Skogshjältarna är stort.
Under kommande år ser de fram emot att fortsätta sprida rörelseglädjen i skogen och skapa
bestående minnen och kunskap hos tusentals elever runt om i landet.
Skogshjältarna finns på elva skolor i fem av Friluftsfrämjandets sex regioner. På varje skola
bedrivs Skogshjältarna i tre-fyra klasser. Målet var 16 skolor, men då fokus varit att skapa en
resursstark och hållbar metod nådde de inte riktigt det målet.
Ca 1 300 elever har berörts av Skogshjältarna i sin klass, målet var 1 500 elever, men av
samma anledning som ovan nådde de inte riktigt ända fram.
Ytterligare 15 000 barn berörs genom skolerbjudanden och via nyhetsbrev till alla
Friluftsfrämjandets Skogsmulle i förskolan/förskolor har ytterligare 4 000 barn nåtts på
totalt 280 förskolor.
Genom familjedagar har totalt ca 3 200 deltagit i Skogshjältarnas verksamhet.
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Ekonomisk redovisning
Projektledning
Utbildning
Externa tjänster
Direkta kostnader
Kommunikation
Övriga kostnader
Over-head kostnader
Summa

1 005 180
65 277
270 335
285 788
37 986
10 280
208 895
1 883 741

Skogshjältarna följer skolans läsår och resterande medel förbrukas under kommande läsår.

Meningsfull väntan
Friluftsaktiviteter för asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna.
Att vistas i naturen har många positiva effekter på hälsan, men steget ut i naturen kan ofta
vara för stort, särskilt för dem som behöver den allra mest. I projektet Meningsfull väntan
arbetar Friluftsfrämjandet för att personer som väntar på eller nyligen fått uppehållstillstånd
ska få tillgång till lustfyllda aktiviteter i naturen. Genom friluftsliv vill de bidra till att fler kan
fylla sin väntan med en meningsfull fritid, må bättre, känna sig delaktiga i det nya land de
kommit till, öka deras livsrum och möjliggöra en väg till friluftsliv och socialt sammanhang
över tid. Under året har sexton lokalavdelningar genomfört 175 aktiviteter, för 3 261 personer
där majoriteten (1 878) är barn och unga.
Aktiviteterna har skapat ett socialt sammanhang för många människor och genom de
lustfyllda äventyr som ägt rum under årets alla årstider har Friluftsfrämjandet dessutom
kunnat bidra till språkutveckling och ökad kunskap bland annat om vår natur och
allemansrätt.
Projektet har under sitt andra år spridit sina metoder på Friluftsfrämjandets webb, vilket
kommer att slutföras under 2019. Genom projektet har Friluftsfrämjandets bildbank kunnat
vidgas, så att fler kan känna sig representerade i verksamheten. Projektet har arbetat vidare
med den grund som behövs för att fortsätta utvecklas och etablera sig som ordinarie
verksamhet inom Friluftsfrämjandet.
För att stödja de ledare som är involverade eller nyfikna på projektet har projektet en
Facebookgrupp.
Förra året översattes en del material till arabiska och persiska. Under året har mer material
översatts, även till engelska så att det blir tillgängligt för fler. Det material som varit mest
efterfrågat är tipspromenaderna som även används i ordinarie verksamhets vid familjedagar.
En av Friluftsfrämjandets frontfigurer är Skogsmulle. För att göra berättelsen om honom
tillgänglig för fler barn har Skogsmullesagan översatts till arabiska, persiska, engelska,
japanska och finska.
Under året har olika typer av stödmaterial tagits fram. På Friluftsfrämjandets webbsida finns
goda exempel från lokalavdelningar som bedriver Meningsfull väntan med syfte att inspirera,
engagera och motivera fler lokalavdelningar att starta. Materialet har spridits i interna
kommunikationskanaler som nyhetsbrev och facebook för att nå lokalavdelningar och ledare.
Under året har även en metodhandledning tagits fram som ger en översikt över projektets
mål, målgrupp, tillvägagångssätt och tipsar om hur lokalavdelningar kan genomföra
Meningsfull väntan lokalt.
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Ekonomisk redovisning
Personalkostnad
Utbildning, handledningar
Externa tjänster
Direkta kostnader
Kommunikation
Övriga kostnader
OH-kostnader
Summa

305 009
77 171
215 341
226 039
61 250
42 929
117 787
1 045 526

Resterande del förbrukas under år 2019.
Skogsmulle
Med projektet Skogsmulle 2020 vill Friluftsfrämjandet vara med och agera för att öka barn,
unga och vuxnas möjligheter till ett mer hälsosamt liv med mindre stillasittande. Men även
bidra till en hållbar syn på natur och miljö samt ökad kunskap om närmiljön. Det är därför
viktigt att barnen får lära sig att vistas ute i tidig ålder, så att naturen blir en del av varje
individs livsrum. Genom ny teknologi och engagemang för moderna miljöfrågor, vill de bli
bättre på att möta barnet där det befinner sig på fritiden, i skolan och med sann
upptäckarglädje bidra till ett ökat intresse för natur, miljö och friluftsliv. Målen för projektet
Skogsmulle 2020 är att re-vitalisera Skogsmulle, för att möta barn i rörelseglädje och
miljöfrågor i framtiden.
För att detta arbete ska bli framgångsrikt krävs ett genomarbetat förankringsarbete. Därför
har olika delar av Friluftsfrämjandets organisation fått möjlighet till att vara involverade och
få ta del av information. Att arbeta med utveckling av deras drygt 60-åriga Skogsmulle är en
fråga som engagerar många och väcker starka känslor. För att Skogsmulle ska fortsätta att
vara barnens vän och medupptäckare att räkna med även i framtiden.
Projektets olika delar fokuserar på målgruppen barn 4 - 6 år, då barn i denna ålder är
mottagliga för Skogsmulle och hans budskap. Även ett bredare spann, barn i åldern 3 - 8 år
berörs.
Under första året har minst 420 000 personer berörts av Skogsmulle och naturboken via
Appstore, Google play och friluftsfrämjandet.se samt sociala kanaler som exempelvis
Facebook, Instagram och Linkedin.
Med Skogsmulle som budbärare vill Friluftsfrämjandet att förståelsen för allemansrätten
skall öka, samtidigt som det nära och enkla friluftslivet som finns runt knuten tillgängliggörs
och skapar en ingång till naturen för fler i samhället.

Ekonomisk redovisning
Personalkostnad
Externa tjänster
Kommunikation
Övriga kostnader
OH-kostnader
Summa

127 255
224 435
49 747
20 930
51 250
473 617
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Förbundet Skog & Ungdom
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

370 000 kronor
370 000 kronor

Får även statsbidrag från MUCF med 1 824 193 kronor.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 74 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

6 979

8 116

7 603

9 009

8 129

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Planta till Planka
Projektet Planta till Planka har genomförts i fyra kommuner under 2018. Projektet har varit
lyckat och kan spridas över flera kommuner under nästa projektperiod. Förbundet har fått en
ny samarbetspartner under projektets gång. Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) som
medverkade med en skogshäst och visade hur hästen kan används i skogsbruket.
Materialkostnader i projektet har lokala organisationsled inom Förbundet Skog och Ungdom
bekostat.
Ekonomisk redovisning
Personalkostnad inklusive resor
Summa

201 909
201 909

Region Öst Utveckling
Projektet Region Öst Utveckling har utbildat pedagoger i Katrineholm och genomfört
friluftsdagar med 16 skolklasser och pedagoger samt 150 övriga deltagare på läger. Genom
detta är målet uppnått, att inspirera barn och ungdomar till mer friluftsliv. Det som inte
riktigt uppnåtts är fler skolskogar och klasser med egen skolskog.
Materialkostnader har bekostats av lokala organisationsled inom Förbundet Skog och
Ungdom.

Ekonomisk redovisning
Lönekostnader inklusive resor
Summa

222 051
222 051
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Riksförbundet Hälsofrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

200 000 kronor
300 000 kronor
500 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 56 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

1 871

1 965

ca 2000

ca 2000

1 935

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Riksförbundet Hälsofrämjandet är en organisation som har en helhetssyn på hälsan
bestående av balans mellan kost, aktivitet och vila. En viktig del är fysisk aktivitet ute i
naturen, och att ha naturen som en källa att hämta kraft och energi för att återskapa mentalt
välmående.
Bidraget från Svenskt Friluftsliv ger möjlighet att sprida detta budskap ute i landet.
De arbetar också ideellt med opinionsbildning genom debattartiklar i tidningar och mot
politiker och myndigheter för att öka inslaget av fysisk aktivitet i naturen i folkhälsoarbetet.
Organisationsbidraget är en viktig hjälp för att kunna finansiera deras verksamhet rent
generellt.
Verksamhetsbidrag
Må bra med allemansrätten
Deras projekt som de 2018, liksom flera år tidigare fått projektbidrag till är ”Må bra med
Allemansrätten”. En aktivitet som stimulerar skolungdomar till att komma ut i naturen,
förstå dess värde och vara rädd om den.
Under 2018 har deras material likt tidigare år bidragit till att stärka många barns,
ungdomars, nya svenskars, äldres och föräldrars friluftsintresse och gett kunskap om
Allemansrätten och om naturen som en viktig hälsofaktor. Många får delaktighet i olika
friluftsaktiviteter för första gången och flera tusen lärare har genomfört utbildning om
allemansrätt inom skolans ram.
Efterfrågan på ”Allemansrätten” ökar för varje år och har under 2018 varit större än
någonsin. Så gott som alla lärare som använder materialet återkommer år efter år. Med hjälp
av materialet har det kunnat följa läroplanen på ett positivt och informativt sätt. Ett
önskemål som ofta kommer från lärarna är versioner på andra språk och lätt svenska. I
framtiden hoppas de få ekonomiska medel att ta fram sådana versioner.

Ekonomisk redovisning
Administration, tryckning och utskick via Utbudet
Summa

250 000
250 000
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Riksförbundet Sveriges 4H
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

825 000 kronor
825 000 kronor

Får även statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) med
ca 2,1 mkr.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 44 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

11 265

12 875

13 282

13 187

12 652

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Friluftsliv (Verksamhet) för alla
Projektet ”Verksamhet för alla” var ett treårigt projekt som startades under 2016 och gick
kortfattat ut på att göra verksamheten mer tillgänglig för alla.
Projektet syftade till att förbättra verksamheten för de många personer som årligen kommer i
kontakt med 4H utan att vara medlemmar och att ge dem en bättre pedagogisk kvalitet
samtidigt som 4H vill öppna upp organisationen så att fler av dessa också blir medlemmar.
Något som 4H ser som särskilt viktigt då många som besöker deras verksamheter är
nyanlända samt barn och ungdomar med svag eller ingen erfarenhet av föreningslivet. Ett
bättre tillvaratagande på det här området skapar en bättre integration både mellan
nyanlända, de som bott här hela sitt liv och mellan barn och ungdomar från olika
socioekonomiska bakgrunder. Det var viktigt att projektet integrerades i hela 4H då den
kunskap och det material som togs fram skulle användas under lång tid framöver. Därför tog
4H tillfället i akt och använde sig av de forum där 4H:are från hela landet möts för att sprida
och utveckla projektet.
Fokus under projekts sista år var att ta fram kvalitetssäkrade dokument och fortsätta
utveckla tidigare stödmaterial för verksamheten, utveckla en databas där allt material som är
framtaget i projektet är lättillgängligt för nyckelpersoner i 4H samt att utbilda anställda och
ideella i programmaterialet.
Organisationen anser att det har varit givande att kunna arbeta med detta ämne över så pass
lång tid och ur flera olika vinklar och med olika metoder. De har dessutom kunnat jobba brett
över landet, på både nationell, läns och lokal nivå vilket de upplever har varit viktigt och
givande för att få bättre effekt. Det nya materialet som utvecklats och tagits fram kommer att
kunna användas under lång tid framöver.
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Ekonomisk redovisning
Projektledning
Administration
Grafisk design
Översättare
Trycksaksproduktion
Utbildningsdagar
Utveckla databas
Summa

344 109
44 721
36 750
10 000
44 689
71 308
68 750
620 327

Uppdrag; Skattjakt natur
4H har länge sökt efter ett verktyg som kan bidra till att den kunskap som organisationen har
når ut till fler. Organisationen har god kunskap inom områdena djur, natur, djurskydd, flora
och fauna. Genom sitt arbetssätt har de fått många barn och unga att upptäcka glädjen i att
lära. Teknik har tagit en allt större plats i människors liv i dagens samhälle och den naturliga
upptäckarlusten försvinner i takt med allt mer stillasittande. Projektidén bakom Skattjakt
Natur föddes då 4H bestämde sig för att försöka minska avståndet mellan teknik och
friluftsliv. Organisationen ansåg att teknik och friluftsliv måste kombineras för att öka barn
och ungdomars kunskap, fysiska och psykiska hälsa. Genom att arbeta med teknik skulle de
kunna väcka intresset för friluftsliv hos barn och ungdomar som de annars inte skulle komma
i kontakt med.
Planering och förarbete av projektet inleddes med att göra en kartläggning av QR-koder och
digital kunskapsdelning, där använde de sig av appen TurfHunt och CMS-verktyget Locatify.
Förarbetet presenterades på Stockholms läns 4H:s personaldagar och frivilliga bjöds in till att
delta i projektet.
18 klubbar och gårdar inom 4H spridda över hela landet utbildades inom loppet av två
månader. Den utbildning som tagits fram finns såväl i tryckt- som digitalt format.
De drygt 450 personer som testat en skattjakt har visat stor uppskattning och gett appen och
frågorna gott betyg. De enda svårigheter som upptäckts med projektet är att få tiden att räcka
till för att nå ut till skolor samt att tillhandahålla teknik till de som inte haft en egen
mobiltelefon eller surfplatta.
Under höstlovslägret användes skattjakten, de barn som deltog var ca 8 - 10 år gamla och
hade inga problem att förstå hur spelet fungerade. En grupp på 6 barn kunde utan problem
samsas om en mobiltelefon.
Det har blivit en ”En bra aktivitet som innehåller HUVUD, HJÄRTA, HAND och HÄLSA”; de
4 h:na.
Ekonomisk redovisning
Projektledning
Administration
Arvoderad pedagog
Möten, resor och logi
Utveckling av webbtjänst/teknik
Grafisk form och illustrationer
Utbildning av ledare
Summa

69 763
30 746
45 550
24 808
59 800
54 000
65 211
348 878
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Scouterna

Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

2 100 000 kronor
2 100 000 kronor

Får stöd från MUCF, Postkodlotteriet samt flertalet mindre givare.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 14 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

63 435

65 716

68 665

70 024

70 450

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Tillgänglig scoutverksamhet för fler
”Tillgänglig scoutverksamhet för fler” har nu genomfört sitt tredje av totalt fyra år. Denna
satsning har möjliggjort för Scouterna att fortsätta utveckla och stötta sitt arbete med
tillgänglighet genom att kunna erbjuda fler sätt att göra scouting på i nya former samt genom
att sänka trösklar. De har metod- och kompetensutvecklat inom organisationen och bland
personalen. Bidraget har använts i syfte att öka mångfalden bland Scouternas medlemmar
och består av flera olika projekt.
Scouterna menar att vi lever i ett samhälle som polariseras, vilket märks i våra städer, i våra
skolor, på våra arbetsplatser och i våra organisationer. Därför arbetar Scouterna sedan flera
år tillbaka med normer, värderingar och aktiviteter för att dagligen öppna upp rörelsen för
fler. Under de senaste tre åren har de även tagit nästa steg i det arbetet. De menar allvar med
att skapa mötesplatser, gemenskap och engagemang för barn och unga över hela Sverige, för
alla barn och unga. De är övertygade om att de har möjlighet och kapacitet att lyckas. För att
den övergripande målsättningen ska kunna nås, behöver Scouterna som organisation ha ett
välutvecklat inkluderingsarbete som genomsyrar hela organisationen. Gör de ett
framgångsrikt arbete betyder det inte bara att alla mår bättre och att de har roligare, utan
också att de automatiskt blir fler. Det är färre som lämnar och fler som börjar. Och
framförallt anser de att de då är sanna mot sina egna värderingar.
Visionen för Scouternas mångfaldsarbete är att alla som delar deras värderingar och är
intresserade av att delta ska kunna vara med i Scouterna. Alla barn och unga ska känna sig
välkomna, kunna delta och utvecklas.
Fokus har under 2018 legat på att: testa, utvärdera och vidareutveckla. Huvuddelen av
kostnaderna i projektet är knutna till löner; en heltidsanställd projektledare på Scouterna och
en heltidsanställd från Scouternas folkhögskola. Andra inkluderingsprojekt som finansierats
av andra bidragsgivare har möjliggjort en situation där de totalt sett varit tre-fyra personer
som arbetat med Scouternas mångfalds- och inkluderingsverksamhet under år 2018. En av
projektledarens viktigaste roller är att hålla sig uppdaterad om andra projekt som drivs inom
Scouterna och komma med kunskaper och inputs som gör att inkludering och mångfald vävs
in i hela verksamheten och inte bara separat inom detta projekt. De har öppnat upp och
tillgängliggjort den etablerade scoutverksamheten, genom att utveckla stöd till scouter och
ledare och bygga ett långsiktigt arbete för ökad tillgänglighet i deras scoutkårer, utbildningar
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och arrangemang öppnar de upp Scouterna för fler. De stöttar, kompetensutvecklar, utreder
och förändrar med ambitionen att sänka trösklar och skapa fler jämlika möten.
De vill att fler ska få testa scouting. Sverige är mycket mer mångfaldigt än vad Scouterna är.
Om Scouterna ska kunna spegla befolkningen, som de lovat i sin strategi för 2015 - 2025,
måste de också finnas på fler platser och göra scouting på fler sätt. Framför allt för att nå
barn och unga som befinner sig långt ifrån det etablerade föreningslivet och friluftslivet.
Därför vill de uppmärksamma, testa och utveckla flera sätt att göra scouting på, för att fler
ska känna sig välkomna och trivas i Scouterna. ”Friluftslivet är på många sätt en central del
av svensk scouting och en av de sju pusselbitarna i Scoutmetoden. Parallellt med att
friluftslivsutövandet ökar hos vad som kan definieras som etablerad medelklass ökar klyftan
mot de som inte upplever friluftslivet vara för mig; vi ser tydligt hur olika socioekonomiska
förutsättningar spelar roll”. Under de kommande åren kommer Scouterna fortsätta att
bredda sitt tillgänglighetsarbete genom att bygga ut inkluderings- och mångfaldsarbetet samt
fortsätta utmana rörelsen och göra den tillgänglig för fler.
Scouterna vill erbjuda en trygg fritid för barn och unga i hela Sverige, på kort och lång sikt.
Genom att arbeta långsiktigt och nära den lokala scoutverksamheten tror de att de gör det
bäst. De stöttar därför lokalt engagemang och stärker unga ledare. Fokus för projektet är att
öppna upp verksamheten för barn och unga som annars står långt ifrån och för att kunna
göra det arbetar Scouterna inifrån och gemensamt.
Under 2018 påbörjades arbetet med att utveckla film, med syftet att göra det lättare att ta till
sig Scouternas program och förstå den pedagogiska grunden i deras verksamhet. De valde att
synliggöra programmet genom film då det material som sedan tidigare finns tillgängligt
endast är textade källor (böcker mm).
Familjescouting är fortfarande ett relativt nytt koncept, men de märker att det blir mer och
mer populärt och lockar deltagare bland målgrupper som är nya inför scouting. De ser
familjescouting som en ”inkörsport” för framtida scoutdeltagande, samt att de ger en
förståelse hos föräldrarna i ett tidigt skede. Dels får föräldrarna insyn i verksamheten så de
känner sig trygga i att senare lämna sina barn, när de blir så pass gamla att de kan delta i
övrig scoutverksamhet, och dels väcker det ett intresse hos föräldrarna att på sikt själva vilja
bli ledare. Under 2018 tog programgruppen fram 8 nya sagor med teman som kan användas
under familjescoutmöten.
E-scouting initierades under 2018 som en intern idéutveckling för att kunna ta fram stöd och
instruktioner till scoutkårer för att öppna upp verksamheten för fler genom att erbjuda
verksamhet med hjälp av digitala verktyg. Den planerade utvecklingen byggde vidare på en
befintlig ideell projektgrupp inom Scouternas nationella stödstruktur som ansvarar för
scoutkårernas medverkan i en gemensam helg där scouter över hela världen kopplar upp sig
och kommunicerar med varandra via IRC (chat), Skype (livechat) och kortvågsradio.
”Varje år arrangeras ”upplevelser utöver det vanliga” för unga Scouter. De benämns som
scouternas arrangemang och är större friluftsäventyr och längre läger i Sverige eller runt om i
världen. De vet att arrangemangen stärker och inspirerar många scouter och öppnar upp för
nya möten runt om i Sverige och världen. Haken är att aktiviteterna både kan upplevas och
vara svårtillgängliga, bland annat på grund av prislappen”. Under 2018 genomfördes det
återkommande arrangemanget Explorer Belt, som är en vandring på olika platser i Europa
där deltagarna vandrar parvis under 10 dagar. Längs med vägen har de uppgifter att lösa och
en ny kultur att utforska. Deltagarna har begränsade resurser och arrangemanget ställer krav
på uthållighet, navigering, samarbete och äventyrslust. Genom att ta bort de ekonomiska
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trösklarna för att delta ville Scouterna tillsammans med deltagarna utforska om det även
finns andra orsaker som hindrar deltagande.
Verksamhetsutvecklarna, konsulenterna, har utbildats i femstegsmodellen med syfte att de
ska kunna väva in dessa kunskaper i sin dagliga kontakt med kårerna för att på ett naturligt
och långsiktigt sätt arbeta verksamhetsnära med inkludering. Det ger tillfälle att stanna upp
och reflektera över kommunikationen så som den ser ut idag och hur det är möjligt att
förbättra den.
Utbildningen Normkritiskt ledarskap genomfördes under hösten 2018. Intresset för
utbildningen ökar, som en följd av debatten i samhället inom normkritik.
Utbildningar kommer i framtiden att kunna hållas på flera språk. Under 2018 startade
utvecklingen av fyra webbkurser och när dessa kurser är färdiga ska de översättas. Det finns
även planer på att starta arbete med att översättning delar av deras hemsida.
En workshop är planerad till Q1 2019 som kommer handla om inkluderande bemötande hos
nya målgrupper. Tanken är att de ska utveckla ett metodmaterial som konsulenterna kan ta
med sig ut i verksamheten och skapa förutsättningar för ett inkluderande bemötande. Därför
kommer resterande medel att förbrukas under 2019.

Ekonomisk redovisning
Projektledare inklusive admin
OH-kostnader
Tryckkostnader
Konferenser och nätverksträffar
Metodutveckling och översyn
Utbildningskostnader
Kompetensutveckling
Möteskostnader
Stöd till nystartad verksamhet
Revision
Summa

1 099 841
404 700
8 984
44 131
121 879
33 845
69 590
93 184
12 983
25 000
1 914 137
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Sportfiskarna

Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

4 800 000 kronor
4 050 000 kronor
8 850 000 kronor

Sportfiskarna har under 2018 beviljats huvudsakligen kortsiktiga bidrag för praktisk vattenoch fiskevård från HaV, länsstyrelser och Naturvårdsverket till en omfattning av ca 11,5
miljoner kr.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: ca 20 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

Medlemmar totalt

54 294

2015
56 012

2016

2017

2018

57 919

60 351

61 147

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Sportfiskarna har under 2018, vid sidan av att svara upp mot senare års ambitionsnivå vad
gäller praktiskt fiskevårds- och främjandearbete, medlemsservice samt utrednings- och
påverkansarbete, åstadkommit följande:
- De har slutfört det under 2017 påbörjade större visions- och strategiarbetet. En ny
tjänstemannaorganisation för förbundet trädde i kraft 1 januari 2019 som ett av resultaten
från arbetet.
- De har ökat antalet träffar med Sportfiskarnas distrikt. Distrikten har vid dessa träffar
bland annat bjudits in att medverka i ovan nämnda visions- och strategiarbete.
- De har öppnat ett nytt kontor i Jönköping med verksamhet inom fiskevård, förvaltning och
främjande.

Verksamhetsbidrag
Åtgärdspaket främjande och integration
Sportfiskarna har med startår 2016 initierat en större satsning för att få fler barn och unga i
Sverige att fiska och att öka målgruppens kunskaper om fiske- och vattenvård. Syftet med
projektet har varit att genom ett samlat åtgärdspaket bestående av fyra delprojekt avsevärt
höja genomförandegraden av friluftsliv och fiske på skoltid, lovtid och fritid. De fyra
delprojekten har varit Skolbäcken, Fiskelov, Katalysator föreningsliv och integration samt
Fiske i utpräglade stadsmiljöer. Målgrupp har framförallt varit barn och unga, i och utanför
skolan, och särskilt gruppen nya svenskar.
Bidraget från Svenskt Friluftsliv har möjliggjort ytterligare finansiering av verksamhet
regionalt och lokalt. Sportfiskarna har under 2018 samarbetat bl. a. med Svenska
Postkodstiftelsen, Region Skåne, Länsstyrelsen i Värmland, Skåne, Halland, Jönköping och
Gotland samt ett stort antal kommuner för att allokera mer resurser till friluftslivet och
sportfisket och därmed kunna göra ännu mer för målgrupperna. 1 kr från friluftsanslaget har
blivit 1,40 kr till friluftslivet via denna lokala/regionala uppväxling av medel.
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Sportfiskarna kan efter verksamhetsårets slut konstatera att förbundet nått och i flera fall
överskridit projektmålen:
2 002 elever har fått prova på praktisk fiskevård inom ramen för Skolbäcken.
26 lovveckor har genomförts inom delmomentet Fiskelov.
80 fiskeaktiviteter har genomförts med nyanlända inom delprojektet Katalysator föreningsliv
och integration.
65 fisketillfällen för integration och gemenskap i utpräglade stadsmiljöer.
I tillägg till ovan specificerade projektmål har förbundet, bl. a. med hjälp av aktuellt
projektbidrag, uppdragit åt forskare att utvärdera delprojektet Skolbäcken.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Indirekt kostnad (OH) för ovan
Resor
Tryck infomaterial
Utrustning fältarbete
Transporter
Lön ungdomsledare
Fiskeutrustning
Förbrukningsmaterial
Förtäring
Fiskisättning
Ersättning lokalföreningar
Övrigt
Kostnader för forskningsrapport
Egen insats
Summa

1 659 063
367 072
107 401
46 628
40 872
44 224
101 004
41 319
41 168
32 564
3 950
74 000
20 761
178 479
- 308 505
2 758 505

Klassdraget
Klassdraget är Sportfiskarnas mångåriga främjandeprojekt riktat mot skolbarn i grundskolan
åk 1 - 6. Konceptet består i en upplevelse- och lärorik heldag ute i naturen där praktiskt fiske
och friluftsliv står i centrum för en eller flera skolklasser.
Projektidén är lika enkel som uppskattad. En fiskeklubb och en skolklass gör en gemensam
anmälan om en fiskedag med pimpel- eller metspön hos Sportfiskarna. Härifrån skickas
sedan den beställda utrustningen till önskad adress. I utskicket medföljer ett pedagogiskt
inspirationsmaterial som ger flera förslag på övningar och lekar med fokus på allemansrätt,
säkerhet, vatten, fiske, fiskevård, samarbete- och gruppövningar samt utomhusmatlagning.
Klassdrags-dagen genomförs sedan vid ett tillgängligt och trevligt vatten där det praktiska
fisket anpassas efter elevgruppens förutsättningar och där de pedagogiska övningarna vävs in
under dagens gång. Efter dagen får barnen behålla sina spön för framtida spännande
fiskeäventyr på sin egen fritid.
Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2019
Sida 25

Förhoppningen är att barnens deltagande i Klassdraget kan skapa förutsättningar för ett
framtida engagemang till gagn för ett fortsatt kunskapsspridande om fiske och friluftsliv. För
många deltagande skolbarn blir fiskeutflykterna det första riktiga mötet med fiske och svensk
natur, med alla möjligheter till upplevelser och lärdomar som detta ger.
Förutom ett konkret arbete gentemot friluftspolitiska mål och folkhälsa bidrar projektet
också till kunskapsspridning om och intresse för fiske och friluftsliv. Detta ger i sin tur ökade
förutsättningar för en framtida vilja att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer,
liksom svenskarnas möjligheter att kunna fiska i öppna och friska vatten.
Svenskt Friluftsliv finansierar projektet och Svensk Sportfiskehandel (sportfiskets
branschorganisation) bidrar vid inköp av material.
Sportfiskarna satte inför 2018 återigen mål om ett nytt projektrekord för Klassdraget. Målet
om 15 000 fiskande barn och 600 skolklasser nåddes med marginal i september. Lika många
mete- och pimpelspön har delats ut till deltagarna under året.
Utan någon egentligen marknadsföring utanför förbundets egna kanaler fortsätter alltså
intresset för Klassdraget att öka. Det är genom deras många kontakter med skolor uppenbart
så att projektets koncept aktivt bryter trösklar för skolorna vad gäller att arrangera
spännande friluftsdagar vid vatten.
Totalt deltog under året 189 skolor och 63 klubbar. Projektet gav aktiviteter i nästintill alla
svenska landskap. De starkaste regionerna är som under tidigare år Svealand och
Norrlandskusten. Deltagandet har i år dock ökat från södra Sverige. Under året har 198
klasser upplevt pimpelfiske och 422 klasser mete. Totalt har 124 av klasserna nått
Klassdraget via fortbildningen ”Mer friluftsliv i skolan”.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Indirekt kostnad för ovan
Inköp av fiskeutrustning
Framtagande av infomaterial
Bidrag till fiskeklubbar
Resor
Övrigt
Summa

476 479
106 882
550 351
0
439 000
23 910
3 378
1 600 000
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Svenska Brukshundklubben
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

300 000 kronor
300 000 kronor

Får stöd från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som
uppgår till 21 410 530 kr.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 56 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

68 598

68 433

54 922

54 464

54 195

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Upp och hoppa – Friskvård för människa och hund i samverkan
April 2018 startades Svenska Brukshundsklubben (SBK) projektet ”Upp och hoppa - sund
med hund”. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och färdigheten i
att använda naturen som verktyg för fysisk aktivitet för att därmed öka det fysiska och
psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.
Inom projektet utformades ett tydligt utbildningsmaterial med enkla, roliga och kostnadsfria
övningar på olika nivåer. Parallellt med utformningen av utbildningsmaterialet skapades en
friskvårdsinstruktörsutbildning på sex dagar som inkluderar både människan och hunden.
När denna pilotutbildning utvärderats sattes ytterligare två utbildningar igång i norra
Sverige.
För att integrera så många målgrupper som möjligt har de arbetat tillsammans med både
Sveriges Hundungdom och Studiefrämjandet.
Projektet har marknadsförts genom medverkan i olika offentliga sammanhang; Djurens helg
på Solvalla, Happy Dog på Arlanda, Stora Stockholms hundmässan och My Dog i Göteborg,
vilket har gett resultat. Under kommande år kommer de att fortsätta med uppvisningar på
event.
En Facebook grupp ”Upp och hoppa - Sund med hund” har skapats. Gruppen har över 800
medlemmar, ett effektivt sätt för projektet att marknadsföra kommande aktiviteter.
SBK har breddat verksamheten med nya idéer och upplägg för framförallt yngre deltagare.

Ekonomisk redovisning
Konsultarvode projektledare
Pilotutbildning friskvårdsinstruktör
Mötesomkostnader
Information och material
Verksamhetskostnader
Summa

126 463
99 196
3 912
63 343
12 785
305 699
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Svenska Båtunionen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

470 000 kronor
70 000 kronor
540 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,46 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

168 552

170 746

172 000

171 891

173 803

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara
insjöar och över 1 000 km kanaler. Båten är för många människor deras allra viktigaste
fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten
till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet
formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela
landet.
Svenska Båtunionen (SBU) har använt organisationsbidraget till demokratin inom
organisationen, då det finansierat delar av deras båtriksdag, SBU firade 90 år under 2018,
och del av deras unionsråd. Vidare används bidraget till att sprida information och främjande
av båtburet friluftsliv i Sverige.
Verksamhetsbidrag
SBU Akademin
Projektet kom igång andra halvan 2018 och har främst varit inriktat på två delar: Inventering
av befintliga utbildningar inom deras regionala förbund samt genomförande av
styrelseutbildningar med inriktning mot båtklubbarnas stadgar. Uppnådda effekter är att ett
60-tal båtklubbar nu fått ökad förståelse för sina stadgar och hur stadgar skrivs samt
verksamheten drivs för att uppfylla skatteverkets krav för att vara ideell allmännyttig
förening.
Svenska Båtunionen har även kunnat planera för nästa steg, vilket innebär sammanställande
av kurskatalog, program och rutiner för genomförande av utbildningar inom organisationen.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Reskostnader och boende för funktionärer
Summa

63 900
6 350
70 250
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Svenska Fjällklubben
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

165 000 kronor
100 000 kronor
265 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 26 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
Medlemmar

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

1 474

1 536

1 500

1 580

1 700

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Fjällklubben har som ändamål är att främja sund fjällsport och verkar för en vidgad
kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden.
Organisationsbidraget har använts i ordinarie verksamhet.

Verksamhetsbidrag
Kursbok fjälledarskap
Verksamhetsbidraget har använts till att framställa boken ”Handbok för fjälledare”. Boken är
tillika Svenska Fjällklubbens årsbok ”till fjälls”. Boken används i klubbens fjälledarutbildning
och kommer inom kort att bli möjlig att köpa för allmänheten via klubbens webbutik.

Ekonomisk redovisning
Grafisk layout
Tryckning
Postpåsar
Bildproduktion
Summa

35 000
118 038
3 268
15 000
171 306
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Svenska Frisksportförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

100 000 kronor
100 000 kronor

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 7,4 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
Medlemmar

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

6 967

4 172

4 791

4 243

4 382

(Förbundet delades i två under 2015).
Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Organisationsbidraget från Svenskt Friluftsliv har gått till att finansiera deras löpande
verksamhet under året. Det har bland annat använts till att ge ut deras medlemstidning
”Frisksport”, att betala lön till deras kanslist och gett möjlighet att arrangera flera
ledarskapsutbildningar.

Svenska Islandshästförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

100 000 Kronor
54 000 kronor
154 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,81 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

6 430

6 443

6 509

7 097

6 914

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Organisationsbidraget har använts till Fritidssektionens fortlöpande arbete. Målsättningen
har varit och är att fortsatt arbeta med att bygga upp en stabil Fritidssektion. Denna skall
verka för alla aktiviteter inom Islandshästverksamheten som inte är tävlingsanknutna.
Sektionen har genomfört 6 fysiska möten under året och dessemellan haft telefonmöten.
Ett gediget och omfattande kursmaterial har vidareutvecklats och producerats till deltagarna
på Fritidsturledarutbildningarna. Under hösten sattes också personella resurser in i form av
ett ökat kanslistöd. Under tävlingsdagarna på Elmia i oktober stod Fritidssektionen också för
en uppskattad föreläsning i spåren av sommarens torka och dess effekter för fritidshästägare.
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De har också haft fortlöpande möten och uppdatering med den internationella
Islandshästorganisationen FEIFs motsvarighet till Fritidssektionen. Det finns många
internationella fritidssatsningar som de gärna skulle arbeta vidare med nationellt. Bland
annat har de träffat FEIF på Nordiska Mästerskapen i Kristianstad och på ett större möte i
Berlin i november.
Organisationsbidraget har starkt bidragit till att kunna sköta Fritidssektionens fortlöpande
verksamhet. Det har finansierat kanslitjänster, kost och logi i samband med höstmöte, OHkostnader i form av telefoni, datakommunikation, post, revision, redovisningskostnader samt
kostnader för medlemsservice och personal.

Verksamhetsbidrag
Fritidsturledare
Fritidsektionen har ansvarat för verksamhetsbidraget. Det stora fokuset under hösten 2018
har varit Fritidsturledare. Under hösten har 4 av de planerade Fritidsturledarutbildningarna
genomförts. Två tillfällen har fått skjutas på framtiden på grund av att sent avhopp från
arrangörsföreningarna. Ambition är att genomföra dessa under våren 2019.
Sektionen har även producerat materialet till utbildningarna i form av kurspärmar,
powerpoint och diplom, men också skrivit artiklar till tidningen Islandshästen, och
medverkat i Islandshästpodden med syftet att lyfta Fritidsturledarutbildningen.

Ekonomisk redovisning
Marknadsföring
Informationsträffar, resekostnader och föreläsararvoden
Personalkostnader
Summa

16 502
44 324
5 000
65 826
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Svenska Jägareförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 100 000 kronor
1 100 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,1 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

151 072

154 742

154 450

148 520

149 525

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Vård i det vilda
Sammanfattningsvis har projektet löpt på enligt plan, men vissa svårigheter att nå ut då
medlemmarna inte riktigt förstår vad projektet står för samt varför de ska gå utbildningen.
I och med projektets slut vid årsskiftet 2018/2019 har nu Vård i det Vilda övergått till
ordinarie verksamhet. I samband med detta har även ett jaktlagserbjudande marknadsförts
där förbundet initialt fått ett bra gehör och de ser fram emot ett spännande 2019 gällande
Vård i det Vilda.
Runt 1300 personer är utbildade i landet och 75 instruktörer. Dessa instruktörer har flertalet
kurser planerade under första halvåret 2019. Jägareförbundet planerar även för en
fortbildning av instruktörer för att kvalitetssäkra utbildningarna och en instruktörsutbildning
för att täcka de geografiska luckor som finns idag. Förbundet identifierar fortlöpande det
behov som finns inom organisationen.

Ekonomisk redovisning
Arvoden egna företagare
Bitr. projektledning SKK
Kost och logi kurser
Summa

835 000
200 000
116 000
1 151 000
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Svenska Kanotförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

825 000 kronor
825 000 kronor

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet 6 508 000 kr och Arbetsförmedlingen
275 538 kr.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 48 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

16 040

17 142

19 068

20 104

20 545

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Säker paddling
Projektet syftar till att verksamheten ska bli oberoende av projektmedel 2019 genom ökad
självfinansiering när konceptet är framarbetat. Det blir då en integrerad del i det
kontinuerliga utbildningsutbudet inom Svenska Kanotförbundet (SKF).
Under de tre år som projektet ”Säker Paddling” genomförts har kursen GSRT
(Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik) gått från en okänd ny utbildning till ett
självklart insteg för nya instruktörer och ledare inom paddling. För att behålla kvalitén på
utbildningen har SKF handplockat de flesta instruktörerna. Vid projektets slut har de 26
personer som genomfört instruktörsutbildningen. Det är en blandning mellan professionella
aktörer och ideella personer som brinner för paddling och att ta ut personer i naturen.
GSRT finns med som ett förkunskapskrav för att gå ledarutbildningar inom SKF. Det har
även blivit ett mål för vissa gymnasieskolor med friluftslivsinriktning att alla elever ska ha
gått GSRT under sin skoltid. Även inom organisationer som Friluftsfrämjandet finns
instruktörer som genomför GSRT för organisationens medlemmar.
Under projektets gång har utbildningsmaterial för nya instruktörer tagits fram samt material
som stöd när de ska ut och hålla sina kurser.
Kostnaden 2018 blev något högre än bidraget, men denna kostnad täcks av egna medel. SKF
har uppnått målet att utbildningen under 2019 är en integrerad del inom deras utbildningar.
Kursen är också ett förkunskapskrav i deras ledarutbildningar. De har även nått utanför sin
egen organisation genom att vissa gymnasie-/folkhögskole-utbildningar inom friluftsliv samt
Friluftsfrämjandet använder utbildningen.

Ekonomisk redovisning
Lönekostnad
Instruktörsutbildning
Summa

6 250
13 757
20 007
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Paddelpasset i skolan
Satsningen ”Paddelpasset i Skolan” har fortsatt under 2018. SKF har genomfört verksamhet i
Västerås, Fagervik och Norrköping. Eskilstuna och Göteborg var utvalda som två nya orter
men de fick inte ihop planeringen i slutskedet och sköt därför på verksamheten till 2019.
Skellefteå och Luleå har fortsatt driva projekt utan centralt stöd.
Vid varje ordinarie aktivitetstillfälle erbjöds även ett uppföljningstillfälle, utanför skoltid, dit
deltagarna bjöds in för att få paddla ytterligare en gång och genomföra ytterligare moment.
Tillfällena under skoltid har upplevts lyckade av både ledare och deltagare. Eleverna har fått
en god möjlighet att prova på paddling under trygga och roliga former tillsammans med
duktiga ledare. Det har dock varit svårare att få deltagare att ta chansen att delta på de
frivilliga uppföljningstillfällena.
Den etablerade kontakten med de involverade skolorna lyfts dock fram som en positiv grund
för fortsatta paddlingstillfällen framöver. Flera ungdomar har fått testa paddling, många för
första gången, och fått kunskap om den verksamhet som finns på orten vilket är ett positivt
mervärde för framtida rekrytering och aktivitet. Skellefteå kommun har istället för ett extra
tillfälle erbjudit ett frikort till verksamheten under hela sommaren. Vilket har ökat antalet
ungdomar som faktiskt återkommer till klubben på fritiden.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Verksamhetskostnader
Summa

42 000
54 720
96 720

Utveckla kanotguiden
Arbetet med kanotguiden har fortsatt. 2017 satsades det på att nå alla kommuner. Av dessa
var 40 intresserade. Kanotförbundet valde att under våren 2018 gå vidare med dessa 40
kommuner. De kontrollerade om det fanns kanotleder inlagda i Kanotguiden och om det
fanns redan kända bra paddelvatten. Responsen var låg och det tog lång tid och ofta
behövdes en påminnelse för att få uppdateringarna till Kanotguiden. Ett tiotal kommuner gav
positiv respons under året. Det har renderat i att 11 kommuner nu finns med på kanotguidens
kommunsida.
Kanotguiden är ett svårt projekt, då hemsidan fortfarande är under utveckling. Det mesta av
projektpengarna har satsats på att förbättra hemsidan eftersom kraven från användarna hela
tiden stegras. Det behövs glasklar information som skapar intresse redan vid första
användningstillfället. Effekten av massutskick är tveksamt och det behövs ett omfattande
arbete för att nå rätt person på de kommuner som man vill ha med i projektet.
Parallellt arbetar förbundet med ett annat projekt som rör återställning av vattendrag. Den
intressanta erfarenheten de gjort är att kommunbrev skickade till vattenvårdsansvarig eller
allmän mejl istället för inriktning friluftsliv och fritid/kultur, gav mycket snabbare svar och
dialog med personer som faktiskt kan påverka kommunens agerande.
När förbundet gått ut med mejl om återställningsarbeten är det enligt svaren något som
kommunerna saknar och efterfrågar. På Irland finns ett liknande projekt (Blue way) som
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beviljats samhällsstöd och även i Schweiz pågår liknade projekt. I Norge har det beviljats
projektpengar på 8 miljoner för att förbättra kunskapen om befintliga vattenleder och en
kartläggning av dem. En norsk vetenskaplig studie har visat att en satsad krona har gett 10
kronor tillbaka till samhället i form av förbättrad hälsa hos medborgarna. SKF planerar att
fortsätta arbetet.

Ekonomisk redovisning
Personalkostnader
Summa

56 250
56 250

PowerPaddle
Arbetet med Paddelpasset i allmänhet samt barn- och ungdomsanpassningen PaddlePower i
synnerhet har utvecklats ytterligare under året. Utifrån det arbete som gjorts de föregående
åren är nu konceptet klart i sin helhet med sex nivåer med tillhörande moment som finns att
arbeta efter.
Syftet med PaddlePower är att utgöra ett stöd för ledare och aktiva genom att säkerställa
viktiga moment, skapa delaktighet och synliggöra framsteg hos aktiva samt skapa motivation.
De olika nivåerna som utgör grunden i konceptet har följande huvudrubriker: säkerhet (både
praktiska och teoretiska moment), idrottsskills (grundläggande delar som uppvärmning
m.m.), utrustning (hantering av material, olika kanot- och paddeltyper samt vilken typ som
passar vilken aktivitet bäst), kanotskills (grunderna i paddling; teknik, manövrering och
balans).
Under 2018 har SKF fortsatt att utbilda fler ledare i tränarutbildningen ”Lekande Kanot” som
är grunden för ledare som vill arbeta med PaddlePower i sin verksamhet. 2018 genomfördes
tre Lekande kanotutbildningar med deltagare från fyra olika klubbar.
De uppsatta målen har nåtts och de känner sig övertygade om att efter 2019 kommer
projektet kunna övergå till ordinarie verksamhet utan projektstöd.

Ekonomisk redovisning
Lönekostnad
Examinationsutbildningar
Materialkostnad
Summa

130 791
40 000
7 500
178 291
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Långsiktigt hållbar utveckling av paddling i svenskt friluftsliv
SKF kan konstatera att utfallet överträffat deras högt ställda förväntningar. Det trots att
projektet i praktiken inleddes först i mars.
Eftersom uppdraget är brett så valde SKF att skapa två halvtidstjänster för projektet. Det har
visat sig mycket framgångsrikt och flera projekt som gäller friluftsliv och möjligheterna att
driva friluftsliv har nu kunnat lämna idéstadiet och gått in ett skede där arbetet i praktiken
påbörjats. Utbildning inom friluftsliv har tagit steg framåt, återställning av vattendrag och
samarbete med länsstyrelser och Havs och vattenmyndigheten har påbörjats.

Ekonomisk redovisning
Lönekostnad
Lokalkostnader
Kontorsmaterial mm
Övrigt
Summa

Svenska Kennelklubben
Beviljade belopp

470 841
16 500
14 719
3 465
505 525

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

700 000 kronor
700 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,8 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

300 000

273 678

268 121

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar
och hundägare i Sverige. SKK sprider information, utbildar och väcker debatt samt visar på
den stora glädjen och nyttan med hund.
Organisationsbidraget har använts för att sprida kunskap om hundhållning i naturen med
beaktandet av allemansrätten samt hänsynstagandet till det vilda utifrån kraven på god
hundhållning och hundägarnas ansvar. Kunskapsspridning har skett genom deltagande på
mässor, informationsfilmer med mera.
I samverkan med Svenska Jägareförbundet har en utveckling av kunskap från projektet Vård
i det vilda genomförts om skada uppkommer hos människa eller hund. Som ett led i detta har
75 provdockor för hund köpts in till instruktörer för att kunna öva olika sätt att göra första
hjälpen på en skadad hund.
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Svenska Klätterförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 234 000 kronor
1 234 000 kronor

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 60 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

7 928

8 628

10 303

11 618

12 371

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Fler alpinister, gärna tjejer
Under 2017 var intresset stort för Svenska Klätterförbundets (SKF) alpina grundkurser.
Tyvärr var intresset inte lika stort 2018, och de tvingades ställa in två av tre kurser.
Sommaren 2018 genomfördes en lyckad alpinkurs med tolv deltagare. Eftersom det fanns
projektpengar kvar på grund av de inställda kurserna har SKF arrangerat två aktiviteter för
kvinnliga alpinister i samarbete med klätterklubbar.
Förbundet har stöttat och bekostat boende på en tjejträff i Grövelsjön samt en bergsguide till
en alpin helgkurs för tjejer i Åre. På arrangemanget i Grövelsjön deltog ett femtontal tjejer
och på kursen i Åre deltog åtta kvinnliga alpinister. Den ansvariga personen i Åre
Klätterklubb ska även skriva en artikel om arrangemanget till deras medlemstidning
Bergsport och på så sätt försöka till fler kvinnliga alpinister.
På vårens instruktörsseminarium engagerades den kvinnliga bergsguide som hållit i två av
deras alpina kurser. Hon pratade om att vara kvinna i ett mansdominerat yrke. Tillsammans
diskuterades och analyserades varför färre kvinnor utbildar och examinerar sig till
klätterinstruktörer.

Ekonomisk redovisning
Arvode genomförande kurser/seminarium
Resor, kost och logi
Administration/projektledning
Summa

80 500
17 000
50 000
147 500

Resterande del förbrukas under 2019.
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Upplev friluftsliv!
Tre förbund, klättring, orientering och sportfiske, har för tredje året i rad genom klubbar
erbjudit prova-på-verksamheter i områden där en stor del av de boende inte är vana
friluftsutövare. Tonvikten har legat på utlandsfödda, där en majoritet av deltagarna har varit
barn och unga.
Under 2018 genomfördes projektet på två orter, då förbunden inte lyckades med att hitta en
tredje gemensam ort.
Västervik erbjöd fiske och klättring vid sju tillfällen under våren, med allt från en handfull till
över hundra deltagare per träff. Deltagarna var barn, unga och vuxna med en jämn fördelning
mellan könen. Ett citat från utvärdering från orienteringsklubben i Västervik: ”… de som
testade var mycket positiva och många sprang varv efter varv på banorna!”
Östersund bjöd in till fiske och orientering under sex träffar i augusti och fick 20 - 40
deltagare per träff av blandad etnisk härkomst.

Ekonomisk redovisning
Projektledning/uppföljning
Stöd till arrangörerna
Funktionärskläder/informationsmaterial
Summa

175 000
345 000
40 000
560 000

Utbilda idrottslärarna för klättring
Totalt har åtta obligatoriska kursdagar genomförts i projektet fördelade på fem tillfällen.
Antalet deltagande lärare var 16 som delats i två olika grupper. Efter den genomförda
utbildningen, blev deltagarna certifierade som ”Topprepsinstruktör inne” samt ”Klätterledare
ute”. Under större delen av året best0d utbildningen även av egen träning samt
litteraturstudier.
Utbildningsträffarna har skett i Göteborg, Bohuslän och Skåne. Deltagarna kom från såväl
gymnasieskola, folkhögskola som universitet. De flesta med lång erfarenhet som
idrottslärare, mer än tio år. Samtliga deltagare använder klättring i sin undervisning idag.
Målet med utbildningen är att lärare ska kunna ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och
inspirerande sätt inom skolans verksamhet. I utbildningen ingår topprepsklättring (grönt
kort) och ledklättring (rött kort) på konstgjorda inomhusväggar samt sportklätterkurs
utomhus.
Kursdeltagarna har dessutom möjlighet att uppnå nivåerna topprepsinstruktör inomhus
samt klätterledare utomhus. Dessa nivåer rekommenderas som ett lägsta krav för att
självständigt kunna ansvara för klättring med grupper. Samtliga kurser följer Svenska
Klätterförbundets normer. Deltagarna ska även få förståelse för hur klättring kan användas
som en del i gymnasieskolans kurser.
Utbildning kräver vidare att deltagarna under ett år tränar olika moment och praktiserar som
instruktör, såväl inomhus som utomhus samt läser litteratur. Samtliga moment finns noga
Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2019
Sida 38

beskrivet i den introduktion som sänds ut vid ansökningstillfället. Första årets utbildning
påbörjades augusti 2018 och kommer avslutas med kurser i början av 2019.

Ekonomisk redovisning
Utbildare/projektledare
Administration/projektledning
Summa

Svenska Kryssarklubben
Beviljade belopp

194 000
40 000
234 000

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

440 000 kronor
839 000 kronor
1 279 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 7 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

42 535

43 013

42 534

41 805

40 976

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Kryssarklubben (SXK) har fortsätt det arbete som påbörjades 2013 med barn och
unga, då de anser att det är i unga år som goda friluftsvanor etableras. Årets bidrag har
använts till att finansiera följande verksamhet; Medlemstidningen På Kryss med ca 60 000
läsare. De arbetar ständigt med att få fram artiklar skrivna för unga läsare. På Kryss är deras
viktigaste kanal för friluftslivet till sjöss och på land. Totalt har 72 artikelsidor publicerats till
en kostnad av 392 000 kr.
Deras årsbok 2018 är en handbok för skeppare, som uppmärksammats. Boken kommer utan
kostnad att delas ut till samtliga deltagare på deras seglarskolor och -läger. Totalt kommer de
att dela ut ca 600 böcker per år, till en kostnad av 168 000 kr.
Arbetet med att genomföra en digital funktionärsutbildning har påbörjats och kommer att
lanseras under hösten 2019.
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Verksamhetsbidrag
PX! Ungdomar - upplev skärgården
Projektet är ett informationsprojekt som syftar till att inspirera ungdomar att komma ut på
sjön. SXK ansökte om och beviljades en förändring för PX-projektet i mars 2018, till att bli
helt digitalt när det gäller publicering av videor och ett antal fördjupade artiklar med de
ungdomar som medverkat tidigare. De grundläggande värdena, målen och syftet består, det
är bara teknik, media och spridning som ändrats.
I tidningen PX har unga inspiratörer blivit intervjuade och artiklar publicerats. Totalt har
mer än 40 ungdomar medverkat. Dessa berättelser utvecklas nu vidare genom spridning i
digitala kanaler. Rörligt material är av två anledningar framgångsrikt på sociala medier. Dels
då den yngre målgruppen SXK vill nå i högre utsträckning tar del av rörligt innehåll, och dels
då de sociala mediernas algoritmer ”belönar” rörligt material vilket ökar möjligheten för
exponering. Denna blandning av skrivna artiklar och film tror SXK når ut bättre till unga än
vad tidningen gör.
Filmerna har publicerats och marknadsförts som annonser via På Kryss Facebook- samt
Instagram-konto. Artiklarna har löpande publicerats och marknadsförts genom På Kryss
Facebook-konto, samtliga inlägg har länkats till SXK:s landningssida.
Innehållet har fått en mycket god räckvidd. Totalt under projekttiden har 106 630 personer
nåtts av antingen filmerna eller artiklarna.
Även trafiken till SXK:s landningssida/registreringsformulär har varit hög, hittills med ca
670 länkklick.
Ekonomisk redovisning
Redaktionella tjänster (32 sidor och 33 000 ex)
Redaktion Facebook/Instagram
Annonsering/publicering
Administration/projektledning
Event för en yngre publik
Summa

190 000
35 000
25 000
31 000
22 343
281 000

Kryssis
Daglägret Kryssis – satsning på att få med nya målgrupper på sjön. Stockholmskretsens
dagläger med Optimister för yngre barn mellan 8 och 12 år, har under sommaren 2018
genomförts med 4 veckoläger ute på Stora Hunduddens Varvsförenings område på
Djurgården. Målet är att kunna nå ut till barn som inte naturligt hittar till segling och båtliv.
Detta har uppnåttts genom läger som riktat sig enbart till barn med ensamstående föräldrar,
genom ett samarbete med Fryshuset samt även till barn som sökt sig till lägren via andra
kanaler. Dessa läger har i sin helhet bekostats med projektmedel. Totalt antal elever har
under 2018 varit 51 st.
De flesta av barnen på seglarlägret Kryssis 2018 har varit nybörjare i att segla jolle men det
har också funnits en möjlighet på varje läger att vara med i en fortsättningsgrupp, vilket 11
barn varit. Detta har gjort att några barn från förra året kunnat komma tillbaka och deltagit i
2018 års läger.
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Målet med lägren är att eleverna efter genomförd utbildning har lärt sig de viktigaste
grunderna i segling, gott sjömanskap och båtvett samt att deras intresse väckts för framtida
båtliv. Här känner SXK att de lyckats bra med de kunskaper och erfarenheter som barnen fått
efter avslutat läger.

Ekonomisk redovisning
Personal/instruktörer
Material och mat till deltagare/ledare
Handledning/utbildning
Båtarna, tillbehör, underhåll, bränsle
Summa

106 099
11 359
4 026
97 382
218 866

Utbildning till befäl i SXK Seglarskola
SXK Seglarskola (nedan kallad Seglarskolan) har bedrivit utbildning till sjöss för ungdomar
sedan 1957. Fartygen Gratia, Gratitude och Atlantica som används för utbildningen är
klassade som traditionsfartyg.
Säkerheten ombord och kompetensen hos besättningen regleras av Transportstyrelsen. För
att kunna framföra fartygen krävs en säkerhetsbesättning som har av Transportstyrelsen
godkända certifikat. Dessa certifikat kräver att man går certifikatsgrundande utbildningar.
Eftersom verksamheten är helt ideell arbetar de flesta befäl med Seglarskolans verksamhet
under sin semester eller annan fri tid. Detta gör att det krävs ca 30 befälhavare, 60 styrmän,
60 instruktörer, 30 båtsmän och 30 kockar för att klara av bemanningen på de 40-tal
seglingar som genomförs varje år.
De certifikatsgrundande utbildningar som krävs för dessa befälhavare och styrmän är någon
av navigationsutbildningarna Master of Yacht (MoY) eller Fartygsbefäl klass VII samt ROC
(Restricted Operators Certificate) och CCM (Crowd and Crisis Management –
Krishanteringskurs). Samtliga befäl ombord måste ha certifikat i Basic Safety
(Grundläggande säkerhet). Eftersom dessa certifikatsgrundande utbildningar i de flesta fall
måste förnyas var femte år, kan fördelningen bli lite ojämn över åren.
Master of Yachts (MoY) är en av de navigationsutbildningar som kan väljas för att ansöka om
en traditionsfartygsbehörighet som i sin tur krävs för att segla som styrman eller befälhavare
ombord på deras fartyg.

Ekonomisk redovisning
34 befäl utbildats i Basic Safety
9 befäl CCM
2 befäl utbildats i Master of Yachts
1 befäl utbildats i ROC (Restricted Operators Certificate)
Överlevnadsdräkter
Årsavgift Transportstyrelsen
Summa

198 893
3 132
48 750
3 200
38 268
14 000
306 243

Resterande medel förbrukas under 2019.
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Svenska Livräddningssällskapet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 950 000 kronor
755 000 kronor
3 705 000 kronor

Har även verksamhetsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Statsbidragets andel av totala omsättningen: ca 60 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

19 168

19 794

19 663

16 995

17 830

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är den organisation som arbetar för ett säkrare
friluftsliv i, på och kring vatten. Med många års erfarenhet, kompetens och kunnande i frågor
som rör vattensäkerhet. Ända sedan 1898 har de arbetat med att informera om säkerhet i och
kring vatten. Under alla dessa år har de förespråkat simkunnighet, livräddning och säkerhet
som naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av vad Sverige har att erbjuda.
Sverige har fler än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa att använda på ett säkert sätt. SLS
riktar sig med sin vattenkunskap till alla, men ägnar särskilt intresse åt barnens säkerhet.
Med stöd och hjälp av organisationsbidraget har SLS bland annat nått ut med kunskap och
information till allmänheten, skolor, myndigheter m. fl.
Vidare har de fortsatt och utvecklat sitt långsiktiga arbete med att föra statistik och
genomföra utredningar i samband med drunkningsolyckor i syfte att dra lärdom och att
förmedla denna i sina kanaler och till samhället i stort.
SLS har drivit frågan om allas rätt till simundervisning gentemot berörda myndigheter såsom
skolverket samt till politiken. De har även drivit på och stöttat kommunerna i arbetet med
målet att bli certifierade som ”En vattensäker kommun” (3 kommuner certifierades under
året).
SLS har fortsatt att aktivt propagera för vikten av bevakade stränder och att utbilda
livräddare samt utbilda simlärare.
SLS har utvecklat sitt medlemssystem och medlemskommunikation enligt GDPR och
finansierat medlemskap i International Lifesaving Federation (ILS) och International
Lifesaving Europé (ILSE).

Verksamhetsbidrag
Juniorlivräddare/Youth Camp
SLS vill engagera ungdomar och unga vuxna och få dem att känna ett större intresse för
naturen, friluftslivsaktiviteter, allemansrätten och aktiviteter i och nära vatten. De vill ge
dessa personer kunskap, redskap samt stöttning och genom detta få dem att aktivera sig i den
lokala verksamheten.
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Det finns ingen självklar fortsättning för unga som efter avslutad simskola vill gå vidare inom
området utan att börja tävlingssimma. Ett naturligt steg i fortsättningen för målgruppen
unga, från 10 år och uppåt, är att genom denna Youth Camp ge dem en plattform att lära sig
mer om vattensäkerhet och livräddning i friluftslivet.
Genom att stimulera till utomhusverksamhet både i naturen och i vatten vill SLS hjälpa
barnen att förstå vikten av säkerhet i vår natur, men även ge dem möjlighet att påverka sin
situation. Då de kan livrädda sig själv och sina vänner kan de njuta av vad friluftslivet har att
erbjuda. Detta ger dem möjlighet att ta vara på alla de aktiviteter som friluftslivet erbjuder i
vattenmiljöer, allt från åka skridsko till att paddla kajak eller fiska.
Youth Camp genomfördes i Rullsand, Gävle, 5-10 augusti. Ledarna som deltog var utbildade
simlärare eller pool-livräddare. De fick under juni månad en utbildning inom området
Juniorlivräddare. Campen är ett sex dagars livräddningsläger med deltagare från Sverige och
Norge. Barnen kommer från ledarnas hemorter och lokalföreningar. Under lägret får
deltagarna bland annat lära sig förstahjälpen och hur man hanterar olika
livräddningsredskap som livboj, hansa-lina och torped. De får också testa på olika
tävlingsgrenar inom sporten livräddning. På lägret deltog 20 ungdomar och 10 ledare.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Utbyte med Norge
Youth Camp
Material
Uppstartsstöd lokalt
Administration
Summa

39 426
47 311
189 244
101 005
100 000
107 359
584 345

Utomhusmetodik i simskolan
Svenska Livräddningssällskapet har en lång erfarenhet av att utbilda för och initiera
sommarsimskolor. Det är en av de saker som gör Svenska Livräddningssällskapet som
organisation unik i förhållande till andra utbildningsaktörer och organisationer inom
simundervisning. Utöver att lära elever och deltagare att simma och klara sig i kallt och öppet
vatten så främjar sommarsimskolan också friluftslivet och folkhälsan. Dessutom är det
ekonomiskt sett ett billigare alternativ till inomhussimskolor. Svenska
Livräddningssällskapet värnar därför om sommarsimskolan som ett alternativ eller
komplement till simundervisning inomhus. Uppdraget i detta projekt är därför att göra en
översyn över Svenska Livräddningssällskapets sommarsimskola, revidera pedagogiken och
upplägget och anpassa den till dagens elever, och i möjligaste mån också till skolans läroplan.
Resultatet av projektet ska utmynna i en ny reviderad läroplan och lärarhandledning för
sommarsimskolan i SLS. Materialet är tänkt att lanseras från och med sommaren 2020.
Utifrån förstudie och workshop 2017 arbetade SLS fram ett pilotupplägg av studiematerial
för lärare samt elevmaterial, med bl. a. nya kunskapsbevis/simmärken. Under våren 2018
utbildades några ”pilotsimlärare” i nya upplägget genom en workshop. Sommaren 2018
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genomfördes pilotverksamhet i fem sommarsimskolor med ca femton simlärare involverade,
och 170 elever. Simskolorna var fördelade på sjö, hav och älv. Pilotverksamheten blev
väsentligt billigare än budgeterat, vilket möjliggjorde att mer kunde satsas på framtagandet
av material.
Under hösten genomfördes en utvärderingsworkshop med pilotsimlärarna, tillika
referensgruppen. Därefter färdigställdes utbildningsmaterial och upplägg.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Pilotprojekt
Workshop
Utbildning simlärare
Administration kansli
Material, tryck och produktion
Summa

192 289
56 426
161 068
83 306
76 598
208 723
778 410

Issäkerhetsrådet
Issäkerhetsrådet har funnits sedan 2007 och drivs av Svenska Livräddningssällskapet som
ansvarar för driften av webbsidan och är sammankallande. Övriga aktörer är
Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sjöräddningssällskapet, Sportfiskarna och Skridskonätet.
Is är en ovärderlig tillgång vintertid som miljö för rekreation i form av skridskoåkning, fiske
med flera aktiviteter. Från ett samhällsperspektiv bidrar aktiviteter på is till ökad folkhälsa,
livsglädje och socialt umgänge. Den allmänna hälsotrenden bidrar också till att locka allt fler
människor ut i naturen och ut på isarna. Dessvärre syns detta också i de senaste årens
olycksstatistik. Allmänhetens kunskap om is och därmed förknippade risker tycks inte öka i
samma takt som intresset att vistas på densamma.
Det behövs bättre information till allmänheten via media och hemsidor och annat material.
Visionen ska vara noll förolyckade vid aktiviteter på is. Idag finns ett fjällsäkerhetsråd och ett
sjösäkerhetsråd. Dessa råd och deras arbetet i form av information och kunskapsinsamling
har starkt bidragit till bättre säkerhet på fjället och på sjön.
Syftet med detta projekt är att aktivera issäkerhetsrådet under i första hand 3 år, med målen
att förbättra kunskapen om is och issäkerhet hos Sveriges befolkning. Två huvudmålgrupper
är den breda allmänheten och organisationer/föreningar/skolor som bedriver aktiviteter på
is. Viktiga uppgifter för rådet är att organisera sitt arbete, att inventera kompetensen i
issäkerhetsfrågor och att föra ut detta i samhället på olika sätt.
En viktig uppgift är att säkra rådets fortlevnad och utveckling genom att arbeta fram
långsiktiga finansieringsformer, till exempel genom myndighetsanknytning eller via
partnerskap med externa aktörer med anknytning till verksamhet på is.
Under 2018 har två rådsträffar hållits och en presskonferens. Den senare hölls 6 februari,
med anledning av de många dödsolyckorna i januari. Flera pressmeddelande har gjorts och
Google ads annonsering via socialmedier, Facebook och Instagram.
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Vidare har hemsidan, issakerhet.se, börjat få nytt utseende och under året haft 24 700 unika
besökare och en Facebook sida har startats upp.
Material har tagits fram till skolan, liksom en strategi har tagits fram för att till år tre kunna
erbjuda is-informatörs utbildningar baserat på SLS utbildningsplattform.
En ny folder har tryckts för att kunna delas ut i samband med olika event.
Is-säkerhetsmateriel har införskaffats för uppvisning och utbildningar.
En stor nationell attitydundersökning genomfördes i november.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Personalkostnader
Omkostnader/OH
Resor
Förbrukningsmaterial
Mötesomkostnader
Drift av hemsida (licenser mm)
Summa

266 000
110 766
120 246
2 876
30 064
172
116 851
646 975

Svenska Naturskyddsföreningen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

2 005 000 kronor
2 005 000 kronor

Får även bidrag från Naturvårdsverket (delvis till Schysst) 397 000 kr, Länsstyrelsen i
Västerbotten, Lona medel 250 000 kr, Länsstyrelsen i Södermanland, Lona medel 250 000
kr och Länsstyrelsen i Skåne, Lona medel 250 000 kr.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 35 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

221 000

224 000

226 000

226 000

231 000

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Schysst (sommar och vinter för nyanlända)
Schysst för nyanlända har gått ut på att ta vara på de goda erfarenheter som gjorts sedan
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tidigare i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Projektet har som fokus att nå
ut till unga som inte har ett givet engagemang för miljöfrågor och naturen samt saknar vana
av aktivt friluftsliv.
Genomförandet av Schysst för nyanlända har skett genom ”fadderverksamhet” där ungdomar
som tidigare varit aktiva inom Naturskyddsföreningen agerat som förebilder
(ungdomsledare) och spritt sitt engagemang till unga som flytt undan konflikter och krig till
Sverige. På varje verksam ort har dessa unga ledare anställts, som i sin tur erbjudit ”samma
resa” som de själva gjort inom Schysst, till den nya målgruppen, nyanlända i ålder 13 - 18 år.
Genom att ta vara på de tidigare deltagarnas (ungdomarnas) engagemang och känsla för
naturen har det skapats en ny plattform för nyanlända där gemensamma naturupplevelser,
kunskapshöjning om allemansrätten och aktivt friluftsliv varit i fokus.
Under 2018 har Schysst för nyanlända varit verksamma på totalt fem orter i Sverige;
Stockholm, Eskilstuna, Skellefteå, Malmö och Rimbo. Under året arrangerades totalt 101
aktiviteter och 1 197 unika ungdomar har deltagit i projektet.
Under år 2018 bytte projektet namn från Schysst sommar och vinter till Schysst.
Namnändringen är en följd av att deltagare och samarbetspartners uttryckt att namnet kan
skapa förvirring, då det kan uppfattas som att aktiviteter endast förekommer under vinter
och sommar.
Det unika för år 2018 är att efterfrågan på att göra separata aktiviteter med unga tjejer sjönk
avsevärt. Vare sig samarbetspartners, anläggningsboenden, SFI-skolor eller själva
målgruppen efterfrågade separata aktiviteter i samma utsträckning som tidigare år. Under
året det varit enklare än tidigare att arrangera gemensamma aktiviteter för tjejer och killar.
Schysst har bidragit till att fler unga fått en aktivare vardag med ett rikare friluftsliv. Genom
projektet har målgruppen hittat en ingång till att börja bekanta sig med platser som de
tidigare ansåg var främmande, men idag besöker kontinuerligt. Vidare har Schysst bidragit
till att målgruppen kommit in i det svenska samhället på ett sätt som de själva uttryckt inte
varit möjligt annars. Projektet har skapat en förståelse för hur det svenska samhället fungerar
med folkrörelsens påverkanskraft. Deltagarna har fått vänner som de annars inte hade
kommit i kontakt med, lärt sig språket snabbare, då i princip alla inom projektet försökt tala
svenska. Framförallt visar utvärderingarna som gjorts av verksamheten att deltagarna mår
psykiskt och fysiskt bättre efter att ha deltagit i aktiviteter som arrangerats av Schysst.
De aktörer som Schysst samarbetat med; fritidsgårdar, skolor, lokalföreningar, kommuner
m.fl har ökat antalet natur- och miljöaktiviteter i sin verksamhet. Den största märkbara
förändringen som åskådliggjorts under år 2018 är att fler aktörer sett fördelarna med att
arbeta inkluderande med målgruppen nyanlända i sin verksamhet. Framförallt har projektet
kunnat förmedla fler verktyg till viktiga samhällsaktörer och samarbetspartners kring Schysst
metodiken där kärnan bygger på att skapa delaktighet hos nya målgrupper för att på sikt
kunna inkludera nyanlända i det svenska samhället.
Under år 2018 utbildades drygt 70 frilufts-och naturvårdsambassadörer inom Schyssts
verksamhet. De hade visat på ett ökat intresse och engagemang för hållbar utveckling, natur,
miljövård och allemansrätten liksom motion, hälsa och friluftsliv. Deras engagemang har
tagits till vara genom att föreläsa i skolor, på konferenser och deltagande på events där de lyft
värdet av ett aktivt friluftsliv och dess positiva effekter. Ambassadörerna har åskådliggjorts
av andra aktörer som så kallade ”goda exempel” på hur naturen varit en ingång till att
komma in i det svenska samhället. Innan de kom med i Schysst var det ungdomar som
fördrev tiden med att ”hänga på stan”, leva isolerat utan vänner och gemenskap till att idag
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leva ett aktivare och sundare liv med ett rikt socialt nätverk som hos många bidragit till
praoplatser och i vissa fall det första jobbet i Sverige.
Utöver ovan nämnda effekter på samarbetspartners och individer som deltagit i Schysst har
verksamheten också bidragit till flera interna processer inom Naturskyddsföreningen.
Föreningen har tack vare Schysst för nyanlända påbörjat ett långsiktigt arbete i att bli en mer
inkluderande förening i strävan att spegla Sveriges befolkning. Schysst har gett
Naturskyddsföreningen såväl kunskap som en metod för hur organisationen kan öppnas upp
för att bli mer mångkulturell.
Ytterligare en direkt effekt av verksamheten har varit att målgruppen fått en ökad kännedom
om allemansrätten. Vilket ledde till att filmer spelades in där målgruppen (nyanlända) själva
berättar om värdet att kunna allemansrätten. Filminspelningen skedde med stöd från annan
finansiär men förutsättningarna för det ökade engagemanget och nyfikenheten kom till tack
vare medel från Svenskt Friluftsliv. Utan det långsiktiga stödet hade intresset och
kunskapshöjningen kring allemansrätten aldrig kommit till stånd.
Under 2018 år blev Schyssts arbetsmetod en vägledande guide i det interna arbetet för
Naturskyddsföreningen, när det gäller att nå nya målgrupper. Värdet av att kunna presentera
en metod, ett specifikt arbetssätt, åskådliggjordes då genom det nära samarbetet med
väsentliga samhällsaktörer. En metodik som kommer att utvecklas vidare under kommande
år.
Projektet har utvärderats genom enkäter, digitala och i pappersformat, genom diskussioner
med deltagare, ungdomsledare, projektledare, samt löpande utvärderingsmöten för de som
varit involverade i projektet som exempelvis samarbetspartners.

Ekonomisk redovisning
Lönekostnader
OH-kostnader
Aktiviteter
Transporter
Material/utrustning
Kommunikation/marknadsföring
Övrigt
Summa

639 034
288 000
110 529
63 942
96 749
17 923
25 066
1 241 243

Resterande medel från år 2017 har använts.

Mer friluftsliv i skolan
Naturskoleföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Sportfiskarna erhöll
855000 kr för att genomföra projektet ”Mer friluftsliv i skolan” under 2018. Föreningarna
har planerat projektet tillsammans och Naturskyddsföreningen har hållit i samordning,
administration, kommunikation, ekonomi och utvärdering. Sportfiskarna och
Naturskoleföreningen har bidragit med fortbildare till alla orter.
Fortbildningens målgrupp är pedagoger i grundskolan samt fritidspedagoger som vill
inkludera mer friluftsliv i undervisningen, antingen i specifika skolämnen eller under
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friluftsdagar. Det är en tvådagarsfortbildning som är kostnadsfri för pedagogerna. Den leds
av en fortbildare från Naturskoleföreningen och en från Sportfiskarna, vilka står för de
pedagogiska övningarna och utrustningen. Två fortbildare innebär att 40 pedagoger kan
utbildas samtidigt. I år arrangerades fortbildningen på 11 orter i Sverige i lättillgängliga
naturområden i; Nacka, Umeå, Lund, Göteborg, Karlskrona, Halmstad, Knivsta, Södertälje,
Jönköping, Helsingborg och Mariestad.
Fortbildningen innehöll; övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att
göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen,
att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning. Diskussioner om
måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för
friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor. När det är tema
vinter ingår även övningar i issäkerhet, pimpel- och ismete som friluftsaktivitet, diskussioner
om vinterutrustning och vad som är särskilt viktigt att tänka på vid friluftsliv på vintertid.
Alla övningar utgick från läroplanen och anpassades efter platsens och deltagarnas
förutsättningar. Alla deltagare har fått ett intyg på att de gått fortbildningen samt ett
kompendium med övningar.
Kommunpolitiker och kommuntjänstemän bjöds in att delta på fortbildningen, i syfte att visa
på värdet av att satsa på friluftsliv och utomhuspedagogisk verksamhet i kommunen. Under
2018 var det dock svårt att få med lokala politiker då det var valår.
Fortsatt spridning av läromedlet Naturen som klassrum på webben. Läromedlet utgår från de
övningar som genomförts inom fortbildningarna Mer friluftsliv i skolan och Skogen som
klassrum, följer läroplanen och bidrar till måluppfyllelse. Läromedlet har fokus på
utomhuspedagogisk metod kopplat till frågor om skog, vatten och friluftsliv och består av
övningar och lärarhandledning.
Deltagande på konferenser och seminarier samt kontakter med myndigheter och forskare har
bidragit till att uppmärksamma syftena med projektet.
Utvärdering av projektet har genomförts i form av digitala enkäter som skickats till
deltagande pedagoger direkt efter fortbildningen, samt dialog med de som arbetat i projektet.
För att få in ett bra underlag från en digital enkät krävs flera påminnelser till deltagarna.
Under 2019 behöver metoden för utvärdering utvecklas.
Resultat av projektet; 22 fortbildningsdagar för totalt 415 pedagoger har genomförts
(tvådagarsfortbildningar). Pedagoger från 94 kommuner har deltagit. Fortbildningen har gett
deltagarna verktyg som ger dem bättre förutsättningar att bedriva verksamhet som innefattar
friluftsliv i skolan. Fortbildningen har gett deltagarna bättre förutsättningar för ett
ämnesintegrerat utomhuspedagogiskt arbetssätt som bidrar till målen i läroplanen. Natur
där fortbildningarna har hållits har uppmärksammats som platser för pedagogisk verksamhet
och friluftsliv. Fler barn har genom skolan fått bättre förutsättningar för att få kunskap om
och möjlighet att uppleva olika typer av friluftsliv. Värdet av att bevara och tillgängliggöra
natur för utomhuspedagogisk verksamhet och friluftsliv nära skolor och bostäder har
uppmärksammats hos politiker, tjänstemän och skolor i ett stort antal kommuner.
Kännedomen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och pedagogiska)
har ökat.
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Ekonomisk redovisning
Lönekostnader
OH-kostnader
Res- och milersättningar
Kost och logi
Utrustning
Summa

Svenska Orienteringsförbundet
Beviljade belopp

609 125
113 912
32 393
38 931
13 496
807 857

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

735 000 kronor
735 000 kronor

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet men inte till detta projekt.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 31,6 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

73 829

78 204

82 541

83 777

84 149

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Lärarfortbildning i orientering steg 3
Under 2018 genomförde Sveriges Orienteringsförbund (SOFT) 22 lärarfortbildningar, 20
steg 1-utbildningar och 2 steg 2-utbildningar, allt från Lund i söder till Luleå i norr. Totalt
deltog 180 lärare vid fortbildningarna. Sedan satsningen på lärarfortbildningen startade
(2011) har 2 900 lärare utbildats i 86 kommuner.
På fortbildningarna får lärarna många praktiska tips på hur de kan bedriva undervisning i
kartkunskap. I steg 1 får lärarna prova på foto-orientering, pokerorientering,
inomhusorientering och mycket mer. De får möjlighet att lära sig att använda praktiska
hjälpmedel såsom kartritarprogrammet Purple Pen för att själva kunna göra en
skolgårdskarta. Steg 2 innehåller en presentation av hur ny teknik kan användas i
undervisningen, praktiska övningar såsom rapportorientering och Geocaching samt
genomgång av och diskussion kring betyg- och bedömningsstöd.
Under hösten 2018 ersattes steg 1 och steg 2 med en heldags lärarfortbildning. SOFT
genomförde även två baskurser där fokus var att utveckla lärarnas egna kunskaper i
orientering och kartkunskap. Under året gjordes även uppdateringar av deras tre
instruktionsfilmer som lärarna och eleverna rekommenderas att använda vid inlärning av
baskunskaper i orientering.
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Ekonomisk redovisning
Projektledning
Arvoden och kostnader för utbildare
Arvode projektledare
Animerade filmer
Resor och logi
Kurslokal
Kurslitteratur och material
Revision
Deltagaravgifter
Summa

156 833
226 937
112 354
49 988
22 144
14 390
52 691
2 500
- 152 400
485 437

Flera och mera i naturen
Under 2018 har utveckling av Hittaut fortsatt. Antalet orter har ökat från 20 till 35 orter och
till 2019 kommer det att vara upp emot 45 orter. Den största delen av stödet har gått till att
utveckla storsatsningen Hittaut, ett friskvådskoncept som har vision att sätta Sverige i
rörelse. Det har dels varit att sprida Hittaut till fler platser runt om i Sverige och dels att öka
kännedomen om Hittaut, samt utveckla konceptet digitalt genom en app för att attrahera en
större målgrupp.
Antalet registrerade deltagare har ökat från 10 000 till 28 500. Dock är mörkertalet stort
genom att många deltagare inte registrerar sig, uppskattningsvis har upp emot 60 000
aktiverat sig i Hittaut under 2018. Den årlig utvärdering visar bland annat att 9 av 10 har
upptäckt nya berikande platser. Att största delen av de som deltar är personer som inte är
med i en orienteringsförening och att 75% av utövarna inte skulle rört sig lika mycket om
Hittaut inte fanns. Alla åldrar nås från 10 till 85 år, varav 46% är män. Inför säsongen 2019
kommer utveckling att fortsätta och ha över 40 orter/arrangerande föreningar.
Vidare har förbundet fortsatt att utveckla och genomföra motionstränarutbildningar.
Utbildningen riktar sig till alla från 18 år och uppåt. Under 2018 har tre utbildningar
genomförts och på så sätt har ytterligare ca 40 föreningsledare nåtts. Utbildningen får
mycket bra betyg och de ser att föreningar anammar lärdomar från utbildningen på lokal
nivå för att nå och få in nya målgrupper till orienteringen. Vilket medfört att föreningarna
har nått över 200 personer under 2018.
Stödet har skapat möjlighet att ha en heltidsanställd som kan stötta föreningar, hålla
föreläsningar och sprida kunskap, vilket varit av stort värde. Den anställde har kunnat hålla
seminarium och föreläsningar för 100 ledare och över 20 föreningar.
Vidare har en informationsfolder tagits fram om orientering för nybörjare på svenska,
engelska och spanska.
Utvecklat en ledarutbildning inom Bredd och motion där SOFT hållit 10 utbildningar och
nått över 100 föreningsledare.
Flera seminarier och föreläsningar har hållits på tema bredd och motion och hur de ska nå
och inkludera flera där totalt sett över 1 000 medlemmar nåtts.
Förbundet har fått fördjupade insikter om vilka hinder och möjligheter de har för att nå flera
och bredda målgruppen som aktiverar sig i någon form av orientering. Dessa insikter har
inkluderats i deras verksamhetsplan, interna processer och orienteringsaktiviteter.
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Ekonomisk redovisning
Projektledning
Arvoden utbildare
Revision
Utbildningskostnader, lokal, material mm
Deltagaravgifter
Summa

Svenska Turistföreningen
Beviljade belopp

160 945
84 203
2 500
61 562
- 56 000
253 210

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

2 000 000 kronor
1 638 000 kronor
3 638 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 4 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

2017

2018

Medlemmar totalt

252 518

241 549

236 318

238 826

238 506

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Turistföreningen (STF) har under 2018 fortsatt att utveckla engagemanget hos sina
medlemmar. I medlemsundersökningen som gjordes framkom att medlemmarna värdesätter
föreningens idé och det som görs högre än tidigare, rabatten på boende har fått en mindre
betydelse och för medlemmarna är det viktigt att STF inspirerar till hållbart resande och tar
en aktiv roll i hållbarhetsdebatten. Medvetenheten om att engagera sig i demokratiprocessen
är också högre och i årets val till STF:s riksstämma då det var fler medlemmar än tidigare
som röstade.
Under 2018 bildades 3 nya lokalavdelningar, en i Huddinge, en i Östra Sörmland och en i
Västra Blekinge. Det lokala engagemanget växer och STF har nu 65 lokalavdelningar.
2018 genomfördes STF:s riksstämma och direkt efter stämman drog processen för val av nya
medlemsombud igång. Detta är första gången som de prövar sin nya demokraticykel på
riktigt. Flera förslag på medlemsombudskandidater kom in och till slut valdes 50
representanter till medlemsombud, fördelade över landet med en bra spridning mellan åldrar
och olika intressen. Nästan 70 % av de valda är kvinnor. Tack vare organisationsbidraget har
STF kunnat utveckla sin förslags- och valprocess och därmed varit föregångare för andra
ideella organisationer som hört av sig och är nyfikna på processen.
Under 2018 genomfördes Höstlövet för andra gången. Den här gången tillsammans med ett
20-tal ideella värdar som skapade aktiviteter och delade med sig av sina kunskaper kring
natur och friluftsliv till de deltagande familjerna. 30 familjer med sammanlagt 100 personer
fick uppleva ett naturnära höstlov tack vare bidrag från egna medlemmar och Svenskt
Friluftsliv.
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Arbetet med att underlätta för medlemmar som vill engagera sig ideellt i STF har fortsatt.
Olika system har undersökts och målet är att det så småningom ska bli lättare för
medlemmarna att både hitta sin engagemangsform i föreningen och anmäla sig till den.
Genom ideella krafter renoverades 6 fjällstugor, vilket medför en förhöjd upplevelse för
fjällbesökaren och att STF även i framtiden kan fortsätta att erbjuda
övernattningsmöjligheter till Sveriges fjällvandrare. Med hjälp av organisationsbidraget
utbildas och stöttas deras ideella så att de känner sig trygga och förberedda i sitt uppdrag.
Störta delen av organisationsbidraget har använts till en stor vandringssatsning som drogs i
gång i juni. Genom projektet vill STF lyfta vandring i Sverige och föra vandrarens talan. Idag
är det många som tänker på STF kopplat till fjällvandring och med vandringsprojektet vill de
nu även stärka låglandsvandringen. De vill möjliggöra för fler att enkelt kunna ta sig ut på
vandring i Sverige, oberoende av geografi, erfarenhet och önskemål. 2018 har främst handlat
om att förbereda aktiviteter och strategier i projektet för att under 2019 gå in i
genomförandefasen. STF kommer att lansera 12 Signaturleder där målet är, (förutom att
inspirera folk till tillgängliga, vackra vandringar), att skapa ett lokalt engagemang runt leden
för att i längden kunna erbjuda ännu mer till vandraren.
Verksamhetsbidrag
Unga guidar unga
Unga Guidar Unga är ett samlingsnamn för tre projekt, Tillsammans, STF Hajka
(Friluftsfaddrar) och Barnens Turistbyrå, 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 bidrar till en återväxt av samhällsindivider som genom sin kunskap också slår
vakt om att värna de värdena, även i framtiden.
Tillsammans är en ungdomsverksamhet för åldrarna 15 - 20 år som funnits sedan 2002. En
verksamhet som primärt genom läger skapar möten mellan ungdomar från olika etniska,
kulturella och sociala bakgrunder runtom i Sverige under parollen ”känn dig själv”, ”känn
Sverige”, ”känn världen”. Verksamheten drivs av STF i samarbete med Studiefrämjandet.
Projektledaren som ledde projektet slutade sin anställning i början av året, vilket medförde
att projektet tappade fart och förlorade såväl kompetens som kunskap och kontakter. I
mitten av augusti var den nya projektledaren på plats. Därför kommer planerade aktiviteter
att skjutas framåt i tiden, några till nästa år (2019).
2018 har STF haft tre Tillsammans läger runt om i Sverige, i slutet av sommaren på sagoön
Ivö, killäger på Svartsö i Stockholms skärgård och på höstlovet åkte en grupp tjejer till
Borensberg. Istället för ledarutbildning arrangerades en workshop dit alla ledare bjöds in att
delta i att utveckla Tillsammans. Under workshopen togs det fram förslag på hur projektet
ska arbeta närmare deltagarna och arrangera lokala aktiviteter samt läger i framtiden.
Under hösten togs beslut om att inte arrangera centrala läger under 2019 utan att lägga fokus
på att etablera lokala grupper på orter där STF har engagerade ledare. Syftet är att möta
deltagarna under längre tid och på så sätt bygga relationer och sänka trösklarna till ett aktivt
natur- och kulturliv. I dagsläget är det främst Stockholm och Göteborg som har aktiva ledare,
det är också där de första verksamheterna kommer att etableras.
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En av lärdomarna från den här typen av verksamhet är hur mycket möjligheten att kunna
låna kläder och utrustning utan kostnad bidrar till att sänka trösklarna till ett aktivt
friluftsliv. Därför satsar STF nu på att utöka sin uppskattade lånegarderob, något som också
lyfts ut till de lokala verksamheterna.
Projektet STF Hajka lanserades i juni 2017 och är en digital matchningstjänst som förenar
människor och genererar kunskapsutbyten. Genom tjänsten erbjuds en digital plattform för
den som vill dela sin passion för naturen med andra. Det är möjligt att lägga in en aktivitet
där man är ledare eller att söka efter någon att dela en aktivitet med. Ett slags
användargenererat ”natur-Tinder” där initiativtagare som känner sig hemma i naturen kan
matchas med naturnoviser. Plattformen STF Hajka har målsättningen att ge grupper som är
underrepresenterade i natur- och kulturlivet chansen att introduceras till friluftsliv och
samtidigt skapa nya kunskapsbärare genom dessa möten. Tjänsten syftar, förutom att skapa
inkludering, även till att erbjuda en ny engagemangsform för STF:s medlemmar och andra
friluftsentusiaster.
Intresset för plattformaren var initialt stort, dock med fler som sökte aktivitet än som erbjöd
en aktivitet. Trots marknadsföringsinsatser i början av 2018 ökade inte antalet ideella som
erbjöd sig att ta med en naturnovis ut i naturen. Därför gjordes en intern analys av vilka
åtgärder som behövde vidtas för att förbättra användarvänligheten samt en översyn över vad
som krävs för att lyfta in befintliga digitala plattformar till STF:s webmiljö. Tyvärr visade
denna analys att plattformarna barnensturistbyrå.se och stfhajka.se inte gick att lyfta in i
befintlig utformning på ordinarie webben utan var tvungna att byggas om. Kombinationen av
att sidan inte har fått önskvärd effekt trots omfattande marknadsföringsinsatser och
problematiken med att lyfta över STF Hajka till www.svenskaturistforeningen.se gjorde att
beslut togs att pausa STF Hajka i september 2018. STF Hajka bygger på en mycket bra idé om
ideella friluftsfaddrar men behöver utvecklas ytterligare för att bli framgångsrikt.
Barnens Turistbyrå, en turistbyrå av barn, för barn. På barnensturistbyrå.se kan barn tipsa
barn om saker att se och göra i Sverige. Konceptet lanserades av STF i en första version 2012
i syfte att belysa att den bästa semestern varken behöver vara särskilt dyr eller ligga långt
bort för att bli en succé för hela familjen. Nylanseringen 2017 syftade till att förflytta den
tidigare mycket uppskattade kampanjen till att utgöra ett permanent inslag i STF:s utbud.
Med ökat fokus på allemansrätt, användarvänlighet och nya kanalval både innehållsmässigt
och tekniskt är tanken att inspirera barn till att vilja upptäcka naturen.
Under 2018 har STF fokuserat på att utveckla Allemansrättsskolan med fler filmer och
animeringar för att täcka upp fler punkter i allemansrätten. I Allemansrättsskolan får barn
och unga möta gänget; Pim, Sasha, Gippi och Dido som på ett lekfullt sätt visar vad
allemansrätten går ut på.
Unga guidar unga har som målsättning att integreras i Svenska Turistföreningens ordinarie
verksamhet. I samband med detta kommer Allemansrättsskolan lyftas in på Svenska
Turistföreningens web i början av år 2019.
Ett pedagogiskt material för boenden och skolor i form av ett upptäckarkit har tagits fram.
Det innehåller uppdrag i syfte att få fler barn att upptäcka och lära ute i naturen. Kitten
testades under sommaren 2018 av nio anläggningar och en lokalavdelning för att sedan
förfinas under hösten 2018 och nyproduceras 2019.
För att möta STF:s anläggningars önskemål och använda deras kunskap om vad målgruppen
efterfrågar hölls en workshop om hur Allemansrättsskolan kan utvecklas och användas i
verksamheterna. Under workshopen deltog ca 140 personer, de fick lista material som skulle
underlätta deras arbete med att sprida kunskap om allemansrätten och hur den praktiseras.
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Utifrån detta har en allemansrättsaffisch producerats, där STF:s vänner redogör för olika
punkter i allemansrätten och en tipsrunda. Förutom att affisch och tipsrunda trycks upp till
anläggningarna, kommer de att finnas nedladdningsbara för alla som vill använda dem på
STF:s web.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Drift och support plattformar
Promotionmaterial
Framtagning av animerat/pedagogiskt material Barnens
Turistbyrå
Utbildning av ledare
Tillsammansläger
Förbrukas under 2019
Summa

524 000
97 500
132 000
204 000
10 000
157 000
785 200
1 909 700

Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom
Under sommaren 2018 (vecka 26) deltog totalt 70 deltagare och 4 ledare i familjefjällveckan
för barn och ungdomar med Downs syndrom och deras familjer.
Syftet med arrangemanget är att ge barn och ungdomar med Downs syndrom samt deras
syskon och föräldrar möjlighet att genomföra, uppleva och njuta av fjällvandring och allt som
hör sommarfjället till med utgångspunkt i varje enskild deltagares egna förutsättningar.

Ekonomisk redovisning
Ledararvoden samt resekostnader
Marknadsföring
Diverse omkostnader
Summa

102 200
12 000
24 000
138 200
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Sveriges Ornitologiska förening, BirdLife Sverige
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

200 000 kronor
390 000 kronor
590 000 kronor

För specifika forsknings- och fågelskyddsarbeten har organisationen i vissa fall anslag från
Naturvårdsverket och länsstyrelser.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 4,9 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2014

2015

2016

Medlemmar totalt

2017

2018

17 026

16 787

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Sveriges Ornitologiska Förening (BirdLife) har använt organisationsbidraget till att
finansiera genomförande under Tranfestivalen vid Hornborgasjön och Naturpedagogiska
dagarna i Falsterbo. Där genomfördes uppskattade volontärutbildningar, vilket ledde till att
volontärerna kunde hantera barngrupperna på ett säkrare och mer professionellt sätt. Under
volontärutbildningarna får volontärerna prova på alla stationer och turas om att ta ansvar för
dem. De får känna vilken av stationerna som passar dem bäst och ett schema görs upp utifrån
deras önskemål. Nu finns en organisation som går att arbeta vidare med under kommande
år.
Under Naturpedagogiska dagarna i Falsterbo genomfördes också en volontärutbildning för
de volontärerna som skulle vara med under Falsterbo Bird Show. Utbildningen blev lyckad
och arrangemanget kunde genomföras med större professionalitet och nya kunskaper. Nytt
för 2018 var att man tog emot en gymnasieklass som var med som ledare under dagarna och
tillsammans med volontärerna genomförde de aktiviteter för de yngre barnen, (ca 1000).
Tack vare stödet kunde också bättre utbildningsmaterial köpas in till alla deltagare.

Verksamhetsbidrag
Naturpedagogisk utveckling
Tack vare stödet från Svenskt Friluftsliv har BirdLife arbetat med och förfinat konceptet för
de Naturpedagogiska dagarna. Tre lokala volontärutbildningar har genomförts och
förberedelserna för att ta deras koncept till nya kommuner/regioner har påbörjats.
Under året har föreningen arbetat med att utveckla material och aktiviteter som används
under de Naturpedagogiska dagarna, vilket leder till ökat intresse hos skolorna och
volontärerna.
När skolor bjuds in för att delta såväl i Falsterbo som vid Hornborgasjön blir det fullbokat
inom några dagar, det är ett uppskattat arrangemang. Skolor i andra regioner har gjort
förfrågningar så intresset finns för att bredda evenemanget i framtiden. Inte bara barnen blir
fängslade av naturen och fåglarna, även lärarna smittas av glädjen i upptäckandet och de tar
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med sig nya kunskaper och inspiration för att fortsätta ett naturpedagogiskt tänk i sina
klassrum.
En effekt som uppstått tack vare kontinuiteten är att de årligen återkommande
naturpedagogiska dagarna har bidragit till att skolorna i kommunerna som bjuds in har lagt
in dessa i sin årsplanering, samma skolor återkommer år efter år.
Den största vinningen av hela projektet är dock upplevelsen för alla barn. Det är ett myller av
barn och ungdomar som förflyttar sig mellan olika stationer. Där de lär sig hantera kikare och
får uppleva fåglar och annat på nära håll. De fångar insekter i håvar. Vid håvningen i havet
åker både skor och strumpor av, byxbenen kavlas upp och så håvas det och det blir ett
sökande efter olika havslevande insekter, fiskar, musslor och växter. Både barn och vuxna
glömmer tid och rum i jakten på nya arter och de blir ofta förvånade över hur många arter de
hittar.
En aktivitet som tillkom var att barnen lär sig om lufttryck, hur fåglar och trollsländor flyger,
varför fåglar flyger i v-formation har blivit populär. Här tillverkar barnen också sin egen
helikopter.
Vid stationen ”Fågelläten” lyssnas det på olika fågelarters läten. Olika ramsor eller kul
anknytningar görs för att barnen lättare ska minnas hur fåglarna låter. När skatans läte
spelas upp kommer ofta, nyfikna skator flygande för att se om det dykt upp någon inkräktare.
Nytt för 2018 var Bioblitz där barnen fick i uppdrag att leta olika arter av både fåglar, insekter
och växter inom ett avgränsat område. Arterna kryssades i på en bricka och det gällde att få
en rad och bingo. Även här blev det full aktivet när de olika arterna skulle upptäckas. På ett
lekfullt sätt lockades barn och unga att upptäcka att det finns många arter på en relativt liten
yta. Effekten av detta är att tusentals barn vid sitt besök upplever naturen med glädje,
nyfikenhet och en nyvunnen kunskap, vilket är möjligt att genomföra tack vare alla
engagerade volontärer.

Ekonomisk redovisning
Naturpedagogiska dagar Falsterbo
Naturpedagogiska dagar Hornborgasjön
Förberedelser nya platser
Workshop
OH-kostnader
Summa

72 651
195 855
28 454
51 972
41 068
390 000
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Bilagor
Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS2010:2008
Sammanställningen sökta och beviljade bidrag 2018
Svenskt Friluftslivs årsredovisning 2018
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