
 

      

Protokoll från Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés möte  

den 14 januari 2021 

Digitalt möte via Teams.  

Tid: 13:00 – 14:15 

Närvarande: Cecilia Magnusson, ordförande 

Erik Backman 

Therese Palm 

Eva Karlsson (punkt 1 – 7 samt 9 - 10) 

Johan Norman 

Adjungerad: Ulf Silvander, generalsekreterare 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.  

 

§2. Justering av dagordning 

Utsänd dagordning godkändes.  

 

§3. Val av justerare 

Till justerare av dagens protokoll valdes Johan Norman. 

 

§4. Godkännande av föregående protokoll 

Protokollet från den 10 och 24 november förra året godkännandes och lades till 

handlingarna. 

§5. Lägesrapport Friluftslivets År 2021 

 

Generalsekreteraren gav en lägesrapport för projektet Friluftslivets År 2021. Besked om 

finansiering kommer i månadsskiftet januari/februari. Hemsidan är nu uppe 

www.luftenarfri.nu i nästa vecka kommer en app att lanseras. Det ekonomiska stöd som 

http://www.luftenarfri.nu/


projektet fick under förra året från Naturvårdsverket är nu redovisat och ansökan om stöd för 

detta år har precis skickats in. Alla ledamöter i kommittén har fått inbjudan till invigningen 

den 22 januari som äger rum digitalt i form av ett webbinarium vid lunchtid. 

 

§6. Redovisning av jävsförhållanden 

 

Jäv anmäldes av Therese Palm avseende Svenska Brukshundklubben och Svenska 

Kennelklubben. Jävig ledamot närvarar inte när bidrag till aktuell organisation diskuteras 

och beslutas.  

  

§7. Fastställande av preliminärt beslut om fördelning av 2021 års 

anslagsmedel  

Regleringsbrevet från regeringen medförde ingen förändring på tilldelat anslag, varför 

tidigare preliminärt beslutade fördelning kan fastställas. 

Ansökningar om statsbidrag för år 2021 till friluftsorganisationer har inkommit med 

sammanlagt belopp på 30.805.000 kr för organisationsbidrag och med 36.922.630 kr för 

verksamhetsbidrag, dvs totalt 67.807.630 kr. Regering och riksdag har beslutat om ett anslag 

på 47.785.000 kr att fördela till friluftsorganisationer.  

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés preliminära beslut att fördela 47.785.000 kr i 

bidrag till friluftsorganisationer för bidragsåret 2021 fastställdes. 

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). 

Följande ansökande ansåg kommittén inte uppfyllde gällande förordning och kan därför inte 

beviljas medel; Sveriges Botaniska Förening, Näsbyvikens båtsällskap, Svenska 

Fjälledarorganisationen, Svenska Rovdjursföreningen, Miljöverkstan Flaten samt Skogstur. 

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.  

En förutsättning för att kunna erhålla bidrag för kommande budgetår 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.) 

 



a. Organisationsbidrag 

 

Fördelning av bidrag för 2021 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer      

Organisationsbidrag per organisation Belopp kr 

Förändring relateras till motsvarande bidrag innevarande år. 

 

Cykelfrämjandet      450 000 

sänkning med 22 % 

Friluftsfrämjandet       9 850 000 

ökning med 3 % 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet     225 000 

ökning med 7 % 

 

Sportfiskarna                         5 370 000  

ökning med 2 % 

 

Svenska Båtunionen     625 000 

ökning med 10% 

 

Svenska Fjällklubben      120 000 

ökning med 9 % 

Svenska Folksportförbundet  

ökning med 10 % 110 000 

 

Svenska Frisksportförbundet     130 000 

ökning med 8 % 

 

Svenska Islandshästförbundet 130 000 

ökning med 8 % 

 

Svenska Jägareförbundet 850 000 

ökning med 3 % 

Svenska Kennelklubben    825 000 

ökning med 10 % 

 

Svenska Kryssarklubben    590 000  

ökning med 10% 

Svenska Livräddningssällskapet               1 890 000  

ökning med 10 % 

 

Svenska Turistföreningen         2 540 000 

ökning med 10 % 



Svenskt Friluftsliv     3 700 000 

reserverat av styrelsen 

 

Summa organisationsbidrag 27 405 000 

 

 

b. Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 

 

Cykelfrämjandet,    

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

(400 000 kronor) samt till projektet ”Stigcykling för barn och  

ungdomar med NPF” (850 000 kronor) 1 250 000 

 

Friluftsfrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Skogshjältarnas - skolmodell för  

barns hälsa och miljömedvetenhet”  950 000 

 

Förbundet Skog och Ungdom,  

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag. 

Korpen Svenska motionsidrottsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Mitt Everest”       947 000 

 

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 (625 000 kronor) samt till projektet ”Pinnbröd åt folket”  

(450 000 kronor) 1075 000 

 

Scouterna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Funka olika i friluftslivet (NPF)” 2 159 000   

 

Sportfiskarna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Klass Draget” (1 750 000 kronor) 

samt till projektet ”Åtgärdspaket främjande och integration” 

(2 950 000 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 inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag. 

 

 



Svenska Fjällklubben, 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag. 

 

Svenska Frisksportförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftstips” 49 000 

 

Svenska Islandshästförbundet, 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag. 

 

Svenska Jägareförbundet,  

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag. 

 

Svenska Kanotförbundet,       

Tilldelas bidrag till projektet ”Ansökan om Friluftstjänster 2020” 

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

(487 000 kronor)    1 060 000 

  

Svenska Klätterförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Instruktörsutbildningar” 1 200 000 

 

Svenska Kryssarklubben, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Ny på havet” (147 000 kronor), 

”Utbildning till befäl i SXK Seglarskola” (378 000 kronor) samt  

till projektet ”Skolundervisning med friluftstid och ingen  

skärmtid” (245 000 kronor) 770 000 

Svenska Livräddningssällskapet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” (1 085 000 kronor), 

”Certifierad ungdomsledare/Youth Camp” (790 000 kronor) samt 

till projektet ”Mentor – Adept en framgång för föreningslivet”  

(1 320 000 kronor) 3 195 000 

 

Svenska Naturskyddsföreningen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med  

Naturskoleföreningen och Sportfiskarna”    975 000 

                                                             

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 Skridskoförbundet, 

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 

befintligt anslag. 

Svenska Turistföreningen,  

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag. 

 

 



Sveriges Ornitologiska föreningen – Bird Life Sverige,             

Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag. 

 

             

Summa verksamhetsbidrag 20 380 000 

 

§8. Diskussion om långsiktiga frågor för kommittén 

Ordförande inledde med att rekapitulerade tankar och åsikter från förra mötet.  

Hon meddelade även att kulturutskottet kommer att utvärdera friluftspolitiken under året 

och att en grupp inom riksdagen (RUFS) precis påbörjat detta arbete. Förhoppningen är att 

detta leder till något positivt för Svenskt Friluftsliv i form av ökat anslag och 

förändringar/förbättringar av gällande bidragsförordning. 

Kommittén var enig under sitt förra möte med att ett behov fanns av att få styrelsen för 

Svenskt Friluftsliv att fundera över hur instruktionerna till kommittén ska se ut i framtiden. 

Det är två problem som är tydligast; punkt a och b nedan. Direktiven från styrelsen är viktiga, 

då de anger vad fördelningskommittén ska prioritera. 

a. Problemet med att organisationsbidraget kommer ”äta upp” 

större delen av bidraget då medlemsantalet ökar, vi kan räkna 

med en 10% ökning 

Flera organisationer som idag erhåller organisationsbidrag från friluftsanslaget har under 

året ökat sitt medlemsantal och ytterligare fler får med dagens beräkningsmodell en årlig 

uppräkning upp till 100 kronor/medlem. 

b. Problemet med att en stor del av verksamhetsbidraget är upplåst 

av långsiktiga projekt 

Önskvärt att långsiktiga bidrag har ett klart slut. Konstaterades att den förordning som styr 

friluftsanslaget är öppnare, tillåter en vidare krets av sökande organisationer, än vad den för 

Riksidrottsförbundet är. Möjlighet finns att ge verksamhetsbidrag till den frilufsiga delen av 

en idrottsorganisations verksamhet, vilket inte är möjligt tvärtom. 

Kommittén konstaterar att det är viktigt med långsiktighet (trygghet). 

Antalet sökande organisationer är relativt lika år från år, dock minskar det totala beloppet. 

En förmodad anpassning till tillgången på medel.  

Organisations- är friare än verksamhetsbidrag, då kraven på återredovisning är lägre. 

Viktigt att organisationerna hanteras likvärdigt och jämlikt. 

Kommittén gav kansliet i uppdrag att tillsammans med ordförande ta fram ett utkast till 

skrivelse utifrån dagens diskussion om långsiktiga frågor, som sänds runt till övriga 

ledamöter för godkännande och eventuell komplettering innan den sänds till styrelsen för 

Svenskt Friluftsliv. 



§ 9. Övriga frågor 

 

Svenskt Friluftsliv har skickat in hemställan om stöd med anledning av pandemin om 250 

mkr till departementet i december. Även om intresset för friluftsliv ökat så har ekonomin och 

funktionärerna (många är äldre än 70 år) inte ökat i motsvarande grad. Ett positivt besked 

kan leda till mer arbete för kommittén med ytterligare fördelning. Blir det så kommer 

ledamöterna att kallas till ett extra möte. 

 

§11. Nästa möte och avslutning 

Kommittén hoppas att den preliminärt beslutade fördelningen av medel inom Friluftslivets 

År kan fastställas via per capsulam.   

Nästa fysiska möte med kommittén blir den 4 maj från klockan 13 till 15. Då inkomna 

redovisningar avseende förra årets (2020 års) verksamhet inkommit och för att vara 

delaktiga i återrapporteringen till Naturvårdsverket. 

Ordförande tackade alla för väl genomfört möte och förklarade det för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

 

Justeras 

 

 

 

Cecilia Magnusson   Johan Norman 

ordförande    protokolljusterare 


