
  

      

Protokoll från Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés möte  

den 24 november 2020 

Plats: Via Teams 

Tid: 9:30 – 15:00. 

Närvarande: Cecilia Magnusson, ordförande 

Erik Backman 

Therese Palm 

Johan Norman 

Eva Karlsson 

Johan Faskunger 

Ulf Silvander 

 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Cecilia Magnusson hälsade alla välkomna och särskilt välkommen till Johan 

Faskunger och Ulf Silvander, som styrelsen för Svenskt Friluftsliv utsett till extra ledamöter i 

fördelningskommittén till detta möte, varefter hon förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av justerare 

Till justerare valdes Therese Palm. 

 

§ 3. Justering av dagordning 

Utsänd dagordning godkändes. 

 

§ 4. Genomgång av delegationsordning samt instruktion 

 

Sekreteraren läste upp tidigare utsänd instruktion och delegationsordning som styrelsen för 

Svenskt Friluftsliv gett kommittén. 

 

 

 



§ 5. Fastställande av prioriteringar och belopp att fördela 

När det gäller prioriteringar är det utvärderingskriterierna som angavs i utlysningen av 

medel som är vägledande vid fördelningen av medel. 

Det av styrelsen för Svenskt Friluftsliv fastställda belopp som preliminärt ska fördelas är 

18 000 000 kronor. 

 

§ 6. Redovisning av eventuella jävsförhållanden 

Jäv anmäldes av Therese Palm avseende samtliga ansökande hundorganisationer och Johan 

Faskunger när det gäller organisationen Skogstur. 

 

§ 7. Beslut om respektive sökandes behörighet att söka medel 

Fördelningskommittén enades om att villkora det preliminära bifallet med att de 

ansökningar som är ofullständiga ska komplettera innan de kan erhålla några eventuella 

medel. 

 

§ 8. Presentation, diskussion och preliminärt beslut om fördelning av 

medel för genomförande av Friluftslivets År 2021 

Totalt inkom 369 ansökningar om 66 920 754 kronor. Efter genomgång och avslutad 

diskussion enades kommittén om att bevilja 72 ansökningar enligt förteckningen i bilaga 1, 

varvid det totala beloppet 18 000 000 kronor preliminärt fördelats. 

Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés beslut om fördelning av projektmedel för 

Friluftslivets år är preliminärt. Den preliminära bidragsfördelningen ska betraktas som ett 

förhandsbesked som slutgiltigt beslutas under förutsättning att budgeterade medel görs 

tillgängliga från Naturvårdsverket under 2021.  

Slutgiltigt beslut fattas av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté snarast möjligt efter 

besked från Naturvårdsverket (troligen i månadsskiftet januari/februari 2021). 

I samband med att slutgiltigt besked fattas om medelstilldelning kommer även beslut fattas 

om regler för återrapportering. 

Ansökningar som inte beviljas medel kommer kvarstå som potentiella ansökningar till dess 

klarhet finns om medelstilldelning och till dess beslut tagits om en ytterligare utlysning av 

medel skall ske. 

 

 

 



§ 9. Fortsatt hantering av besluts- och kommunikationsprocess samt 

talesperson 

Svenskt Friluftslivs kansli meddelar berörda organisationer det preliminära beslutet senast 

sista november, vilket överensstämmer med utlysningen. Svarar på frågor om bidragsbeslutet 

gör ordförande Cecilia Magnusson och generalsekreterare Ulf Silvander.  

 

§10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§11. Eventuellt nästa möte och avslutning 

Kommittén enades om att försöka ta det slutliga beskedet i form av per capsulam. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

 

Justeras 

 

 

 

Cecilia Magnusson   Therese Palm 

ordförande    protokolljusterare 


