
 

      

Protokoll för slutgiltig fördelning av bidrag till organisationer för 

genomförande av aktiviteter under Friluftslivets år 

Per capsulam 2021-01-29 

 

Beslutande: Cecilia Magnusson, ordförande 

                         Erik Backman 

                         Therese Palm 

 Eva Karlsson 

  Johan Norman 

   Ulf Silvander 

  Johan Faskunger 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§1. Budgetbeslutet från Naturvårdsverket medförde ingen förändring avseende preliminärt 

fördelade medel till organisationer för genomförandet av Friluftslivets år, varför detta möte 

kan genomföras per capsulam.  

 

§2. Ansökningar om bidrag för genomförande av Friluftslivets år har inkommit med 

sammanlagt belopp på 66,920,754 kr från 369 organisationer. Avsatta medel i budgeten för 

Friluftslivets år är 18,000,000 kr.  

 

§3. Jäv anmäldes av Therese Palm avseende samtliga ansökande hundorganisationer och 

Johan Faskunger när det gäller organisationen Skogstur. Jävig ledamot närvarar inte när 

bidrag till aktuell organisation diskuteras och beslutas.  

 

§4. Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés preliminära beslut att fördela 18,000,000 kr i 

bidrag till 72 organisationer för genomförandet av Friluftslivets år enligt bilaga 1, fastställdes.  

§5. Bidragsmottagande organisation förbinder sig att ej ta ut avgift för deltagande i aktiviteter 

finansierade av detta anslag, får ej kräva medlemskap, i förening, av deltagarna för att kunna 

genomföra aktiviteten/aktiviteterna. Organisation som tilldelas medel förbinder sig att lägga 

in aktiviteter i den kalender som finns för alla aktiviteter inom Friluftslivets år samt i 

anslutning till detta rapportera in statistiska uppgifter. Bidragstagande organisation 

förbinder sig att senast den första april 2022 inlämna ekonomisk redovisning samt 

beskrivning av måluppfyllelse, uppgifter om genomförd aktivitet, antal deltagare, plats, 

tidpunkt, målgrupp, koppling till eventuell månadsleverans samt bidrag till projektets mål. 

Denna rapportering skall ha granskats av organisationens revisorer. Aktiviteterna får gärna 

dokumenteras med bilder och rörligt material. 

 



§6. För belopp över två prisbasbelopp utbetalar Svenskt Friluftsliv 80% av beloppet snarast 

efter att rekvisition av bidrag, med nödvändiga bank- eller plusgirouppgifter, inkommit till 

Svenskt Friluftsliv. Resterande 20% utbetalas när slutredovisning inkommit till Svenskt 

Friluftsliv och godkänts. För belopp under två prisbasbelopp utbetalas hela beloppet snarast 

efter att rekvisition inkommit till Svenskt Friluftsliv. 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

 

Justeras 

 

 

 

Cecilia Magnusson   Therese Palm 

ordförande    protokolljusterare 


