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Bilaga 6A 

Styrelsens förslag att ta bort dokumentet ”Principer för 

medlemskap”. 

Bakgrund 

På årsstämman 2013 antogs dokumentet ”Principer för medlemskap” (se bilaga A). Sedan dess har Svenskt 

Friluftslivs stadgar uppdaterats två gånger (2017-04-25 och 2019-04-11) varvid merparten av de krav som ställs 

på den organisation som söker medlemskap (och även är medlem) i Svenskt Friluftsliv finns med i stadgarna. 

Styrelsen har tagit fram ett vägledningsdokument för sin bedömning av nya och gamla medlemmar som 

presenterades på VD/GS-seminariet den 18 mars (se bilaga B). 

Styrelsens bedömning är att dokumentet ”Principer för medlemskap” därmed har spelat ut sin roll och önskar att 

Svenskt Friluftslivs årsstämma beslutar att utrensa dokumentet ”Principer för medlemskap”. 

Förslag till beslut: Svenskt Friluftslivs årsstämma beslutar att utrensa dokumentet i bilaga A ”Principer för 

medlemskap”. 
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Principer för medlemskap i Svenskt Friluftsliv*  

Bilaga A 

Svenskt Friluftslivs övergripande uppgift är att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet i landet. Med 

detta för ögonen företräder Svenskt Friluftsliv medlemsorganisationerna.  

Det är grundläggande att medlemsorganisationerna i Svenskt Friluftsliv är tydligt ”frilufsiga” till sin karaktär och 

delar de mål Svenskt Friluftsliv har och att man både i ord och handling (bl. a. i stadgar och verksamhet) främjar 

eller gör det möjligt för människor att med positiva upplevelser vistas i naturen (mark och vatten).  

Svenskt Friluftslivs årsstämma kommer vid en ansökan om medlemskap att göra en helhetsbedömning av en 

ansökande medlemsorganisations ”frilufsighet” och då med stöd i gällande stadgar särskilt fästa vikt vid om 

ansökande organisation:  

o Är en rikstäckande främjandeorganisation eller annan organisation med friluftsliv som huvudsaklig 

verksamhet. 

o Som medlem kommer att verka i positiv anda för Svenskt Friluftslivs syften och ändamål. 

o Är uppbyggd på demokratisk grund och i detta sammanhang är öppen för medlemskap. 

o Har en tillfredsställande ekonomi och bokföring. 

o Främjar eller bedriver en i vid mening fysisk aktivitet. 

o Främjar eller bedriver aktiviteter som huvudsakligen sker utomhus. 

o Är beroende av allemansrätten och även ser allemansrätten som något positivt, ett fundament för det svenska 

friluftslivet. 

o Främjar eller bedriver verksamhet som i huvudsak sker för nöje, rekreation eller naturupplevelser och utan 

krav på tävling. 

o Arbetar för eller åtminstone inte motverkar en hållbar utveckling av friluftslivet och den gemensamma arenan, 

naturen. 

----- 

* Beslutade av Svenskt Friluftslivs årsstämma i april 2013 
  



   
 

  

 

 

MEDLEMSORGANISATIONER BirdLife Sverige, Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska 

Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska 

Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och 

Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska 

Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska 

Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen. 

01 april 2021 | Sid 3 

 

Vägledning vid bedömning av medlemskap i Svenskt 
Friluftsliv  

  Bilaga B 
Fastställt av styrelsen för Svenskt Friluftsliv 2021-03-09 
 
 
Detta dokument är styrelsens vägledning vid bedömning av organisationers medlemskap i Svenskt Friluftsliv. 
Dokumentet utgår från skrivningarna om medlemskap i stadgarna § 1 och § 6 (fet text nedan). Därtill har 
styrelsen gjort ett antal förtydliganden av hur bedömningar avseende medlemskap bör tolkas i relation till denna 
stadga. Vägledningen gäller såväl ansökningar om nya medlemskap som eventuella utvärderingar av befintliga 
medlemskap. 
 
Dokumentet är vägledande och ska inte ses som kravställande vid bedömning av medlemskap. Styrelsen ska 
utifrån en helhetsbedömning lämna sin rekommendation till stämman.  
 
§ 1 Namn, beslutande organ  
 
Svenskt Friluftsliv är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell organisation för 
friluftsorganisationerna i Sverige. Svenskt Friluftslivs högsta beslutande organ är årsstämman. 
Mellan årsstämmorna har styrelsen ansvaret för organisationens verksamhet. 

Den första meningen tolkar styrelsen som att Svenskt Friluftsliv är öppen för alla ideella friluftsorganisationer.  
Dessutom ska medlemsorganisationerna främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 
§ 6 Medlem  
Medlemskap beviljas efter ansökan av årsstämman.  
 
Medlem som kan antas är rikstäckande främjandeorganisation eller annan organisation med 
friluftsliv som huvudsaklig verksamhet.  

Detta tolkar styrelsen gäller organisationer som:  

• Främjar eller bedriver aktiviteter som huvudsakligen sker utomhus. 

• Främjar eller bedriver i vid mening fysisk aktivitet. 

• Främjar eller bedriver verksamhet som i huvudsak sker för välbefinnande och rekreation i natur- 
och kulturlandskapet utan krav på tävling. 

 
 
Härvid jämställes även organisation som företräder sådana organisationer.  

Detta tolkar styrelsen gäller organisationer som:  

• Organiserar friluftsorganisationer (med verksamhet i enlighet med ovanstående punktlista). 
 
 
Medlemsorganisationerna ska verka i positiv anda för Svenskt Friluftslivs gemensamt beslutade 
syften och ändamål.  

Detta tolkar styrelsen gäller organisationer som:  

• Bedriver verksamhet i linje med Svenskt Friluftsliv Ändamålsbeskrivning, stadga § 3. 
 
 
För att medlemskap ska beviljas förutsätts att organisationen är uppbyggd på demokratisk grund 

Detta tolkar styrelsen gäller organisationer som:  

• Att medlemmarna har den yttersta makten att utse organisationens styrelse samt besluta om 
organisationens verksamhet och ekonomi. 

 
 
samt att organisationens ekonomi och bokföring enligt Svenskt Friluftslivs årsstämmas 
bedömning är tillfredsställande. 


