
 

      

Protokoll för 2020 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om 

statsbidrag till friluftsorganisationer 

Per capsulam 2020-01-09 

 

Beslutande: Cecilia Magnusson, ordförande 

                         Erik Backman 

                         Hasse Berglund 

 Therese Palm 

 Eva Karlsson 

Adjungerad: Ulf Silvander 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§1. Regleringsbrevet från regeringen medförde ingen förändring på tilldelat anslag, varför 

detta möte kan genomföras per capsulam.  

 

§2. Ansökningar om statsbidrag för år 2020 till friluftsorganisationer har inkommit med 

sammanlagt belopp på 31.368.000 kr för organisationsbidrag och med 39.717.418 kr för 

verksamhetsbidrag, dvs totalt 71.085.418 kr. Regering och riksdag har beslutat om ett anslag 

på 47.785.000 kr att fördela till friluftsorganisationer.  

 

§3. Jäv anmäldes av Erik Backman för Friluftsfrämjandet och Therese Palm avseende 

Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben. Jävig ledamot närvarar inte när 

bidrag till aktuell organisation diskuteras och beslutas.  

 

§4. Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés preliminära beslut att fördela 47.785.000 kr i 

bidrag till friluftsorganisationer för bidragsåret 2020 enligt bilaga 1, fastställdes efter 

omfördelning av 700.000 kronor (Svenska Naturskyddsförening har tackat nej till sitt 

beviljade bidrag för projektet ”Schysst”). Beloppet har omfördelats med ordförande beslut 

enligt följande;  

Sportfiskarnas projekt ”Klassdraget” 150.000 kronor, Svenska Islandshästförbundets projekt 

”Fritid – Natur och ridning för alla” 58.000 kronor, Svenska Ornitologiska Föreningen – 

BirdLife Sveriges projekt ”Fågeläventyr” 64.000 kronor och Svenska Livräddningssällskapets 

projekt ”Issäkerhetsrådet” 428.000 kronor. Med dessa förändringar har hela beloppet 

fördelats. 

Bidragen lämnas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende 

Naturvårdsverket, anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer, ap 10 stöd till 

friluftsorganisationer. Förordningen (SFS2010:2008) om statsbidrag till 

friluftsorganisationer bifogas (bilaga 2). 



§5. Följande ansökande ansåg kommittén inte uppfyllde gällande förordning och kan därför 

inte beviljas medel; Connie Poon, Svenska Bergsguide organisationen, Svenska Somaliska 

ungdomsföreningen, Fritidsbanken, SLU:s studentkår samt Svenska Rovdjursföreningen. 

 

§6. Bidragsmottagande organisation erinras om skyldigheten att, enligt 13§ 

bidragsförordningen, senast 1 april året efter utgången av bidragsåret redogöra för hur 

bidraget har använts samt beträffande verksamhetsbidrag lämna en redogörelse för vilket 

resultat som uppnåtts. Vidare ska till redovisningen av bidraget bifogas ett intyg från 

organisationens revisor. I de fall bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp (2 kap. 6 och 7 

§§ socialförsäkringsbalken) ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor.  

Svenskt Friluftsliv kommer vid nästa ansökningsomgång (hösten 2020) särskilt beakta 

huruvida tidigare återrapportering har inlämnats i tid. En förutsättning för att kunna erhålla 

bidrag för kommande budgetår från 2021 är att tidigare återrapportering har varit fullständig 

och inlämnad i tid. 

I de fall organisationer erhållit ett verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 

organisationen att vid kommunikation av projektet(ena) ange Svenskt Friluftsliv som 

finansiär. I de fall bidraget är ett organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 

organisationen att, där så är lämpligt, kommunicera att Svenskt Friluftsliv givit stöd till 

organisationen (t.ex. på hemsida, årsredovisningar mm.) 

 

§7. Medel utbetalas i enlighet med bidragsförordningen i förskott med högst en fjärdedel per 

kvartal. Rekvisition av bidrag, med nödvändiga bank- eller plusgirouppgifter, skickas till 

Svenskt Friluftsliv. 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

 

Justeras 

 

 

 

Cecilia Magnusson   Eva Karlsson 

ordförande    protokolljusterare 

 



Fördelning av bidrag för 2020 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer                                                     Bilaga 1 

Organisationsbidrag per organisation Belopp kr 

Cykelfrämjandet      575 000 

ökning med 10% 

Friluftsfrämjandet       9 600 000 

ökning med 200 000 kronor 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet     210 000 

ökning med 10% 

 

Sportfiskarna                         5 250 000  

ökning med 5% 

 

Svenska Båtunionen     570 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Fjällklubben      110 000 

ökning med 10% 

Svenska Folksportförbundet  

oförändrat 100 000 

 

Svenska Frisksportförbundet     120 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Islandshästförbundet 120 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Jägareförbundet 825 000 

ökning med 10% 

Svenska Kennelklubben    750 000 

oförändrat 

 

Svenska Kryssarklubben    540 000  

ökning med 10% 

Svenska Livräddningssällskapet  1 720 000  

minskning med 80 000 kronor 

 

Svenska Turistföreningen  2 310 000 

ökning med 5% 

 

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige 240 000 

ökning med 10% 



Svenskt Friluftsliv     3 700 000 

reserverat av styrelsen 

 

Summa organisationsbidrag 26 740 000 

 

 

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 

 

Cykelfrämjandet,    

Tilldelas bidrag till projektet ”Hållbara stigar och leder för alla” 

(500 000 kronor) samt till ”Stigcykling för barn och ungdomar 

med NPF”(1 000 000 kronor) 1 500 000 

 

Friluftsfrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ” Skogshjältarnas - skolmodell för barns 

hälsa och miljömedvetenhet” (950 000 kronor) samt till  

” Skogsmulle 2020” (1 000 000 kronor) 1 950 000 

 

Förbundet Skog och Ungdom,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Från planta till planka, utveckling”  411 500 

 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag.  

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet,           

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag.  

 

Riksförbundet Sveriges 4H,          

Tilldelas bidrag till projektet "Lära genom att göra" i naturen på  

4H-gård (650 000 kronor) samt till projektet ” Pinnbröd åt folket”  

(420 000 kronor)  1 070 000 

 

Scouterna,  

Tilldelas bidrag till projektet ” Funka olika i friluftslivet (NPF)” 1 305 000   

     

Sportfiskarna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Åtgärdspaket främjande och  

integration” (2 950 000 kronor) samt till projektet ”KlassDraget”  

(1 750 000 kronor) 4 700 000 

 

Svenska Brukshundsklubben 

Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för  

människa och hund i samverkan”  1 150 000 

 



Svenska Båtunionen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”SBU Akademin”     250 000 

 

Svenska Fjällklubben 

Tilldelas bidrag till projektet ”Handbok för fjälledare – vinter” 170 000 

 

Svenska Frisksportförbundet, 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag. 

 

Svenska Gång- och Vandrarförbundet 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag.  

Svenska Islandshästförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Fritid – Natur och ridning för alla 58 000 

Svenska Jägareförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Välkommen till naturen” 499 000 

Svenska Kanotförbundet,       

Tilldelas bidrag till projektet ”Ansökan om Friluftstjänster 2020” 

med 573 000 kronor) samt till projektet ”Säker paddling i skolan”  

(429 500 kronor)    1 002 500 

 

Svenska Klätterförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Instruktörsutbildningar”  

(1 200 000 kronor) samt till projektet ”Utbilda idrottslärare för  

klättring” (469 000 kronor) 1 669 000 

 

Svenska Kryssarklubben, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Ny på sjön/havet” (147 000 kronor) samt  

till projektet ”Utbildning i SXK Seglarskola” (378 000 kronor)    525 000 

 

Svenska Livräddningssällskapet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” (1 093 000 kronor), 

”Certifierad ungdomsledare/Youth Camp” (467 500 kronor) samt till 

projektet ”Mentor – Adept en framgång för föreningslivet”  

(890 000 kronor) 2 450 500 

 

Svenska Naturskyddsföreningen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med Naturskole- 

föreningen och Sportfiskarna”    975 500 

                                                                         

Svenska Orienteringsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering”  

(450 000 kronor) samt till projektet ”Lär känna den svenska naturen 

med karta i hand” (450 000 Kronor)      900 000 

 



Svenska Turistföreningen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med  

Downs Syndrom (145 00 kronor) samt till projektet ”Vandringens dag”  

(100 000 kronor) 245 000 

 

Sveriges Ornitologiska föreningen – BirdLife Sverige             

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturpedagogisk utveckling”  

(150 000 kronor) samt till projektet ”Fågeläventyr” (64.000 kronor) 214 000 

 

                 

Summa verksamhetsbidrag 21 045 000 


