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Bilaga 6B 

Ansökan om medlemskap i Svenskt Friluftsliv från 

Riksförbundet Pilgrim Sverige 

Förslag till beslut: Årsstämman i Svenskt Friluftsliv beslutar att bevilja ansökan från Riksförbundet Pilgrim 

Sverige om medlemskap i Svenskt Friluftsliv. 
 
Bakgrund 
Riksförbundet Pilgrim Sverige har sökt medlemskap i Svenskt Friluftsliv. 

Om medlemskap i Svenskt Friluftsliv beslutar årsstämman som hålls under april månad. Svenskt Friluftslivs 
styrelse bereder frågan för årsstämman. 

 I Svenskt Friluftslivs stadgar står att: 

§ 3 Ändamål 
Svenskt Friluftsliv har till ändamål: 

• Att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse. 

• Att arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och vårt gemensamma natur- och kulturlandskap. 

• Att bevaka och företräda friluftslivets olika intressen gentemot riksdag, regering, myndigheter och andra 
organisationer. 

• Att verka för friluftslivets status höjs i samhället. 

• Att vårda och värna allemansrätten. 

§ 4 Verksamhet 

Svenskt Friluftsliv är en nationell paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige.                
Svenskt Friluftslivs syfte är att driva friluftspolitik i enlighet med ändamålet genom att; 

• Utveckla samarbete och samverkan mellan medlemsorganisationer 

• Göra uppvaktningar och ta andra kontakter med regering, myndigheter och övriga organisationer. 

• Samarbeta med övriga paraplyorganisationer för friluftsliv inom Norden. 

• Fördela det statliga anslaget för friluftslivet i enlighet med lag och förordning. 

För medlemskap i Svenskt Friluftsliv krävs enligt stadgarna, 6§ att:  
Medlemskap beviljas efter ansökan av årsstämman. Medlem som kan antas är rikstäckande 
främjandeorganisation eller annan organisation med friluftsliv som huvudsaklig verksamhet. 
Härvid jämställes även organisation som företräder sådana organisationer. Medlemsorganisationerna ska verka i 
positiv anda för Svenskt Friluftslivs gemensamt beslutade syften och ändamål. 

För att medlemskap ska beviljas förutsätts att organisationen är uppbyggd på demokratisk grund samt att 
organisationens ekonomi och bokföring enligt Svenskt Friluftslivs årsstämmas bedömning är tillfredsställande. 
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Beskrivning av Riksförbundet Pilgrim Sverige 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige är ett nationellt paraplyorgan för organisationer med intresse i pilgrimsvandring i 
Sverige och med samarbeten i Norden. Förbundet skulle bli stärkt av ett medlemskap i Svenskt Friluftsliv. 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige driver på för en hållbar utveckling av pilgrimsvandrandet i Sverige och Norden.  

Detta innebär att: 

• utveckla samarbete och samverkan mellan medlemsorganisationerna som i dagsläget är 66 stycken 

• företräda pilgrimsrörelsen i utredningar och projekt 

• godkänna och höja kvalitén på pilgrimsleder 

• främja ökat pilgrimsvandrande genom att arrangera möten och delta i vandringar 

• skapa en arena för informationsutbyte mellan alla aktörer som jobbar med pilgrimsvandring 

• göra uppvaktningar och ta kontakter med regering, myndigheter, regioner och kommuner och övriga 
organisationer bland annat för att samordna utvecklingen av pilgrimslederna i Sverige 

• samarbeta med övriga organisationer för friluftsliv, t ex Gång- och Vandrarförbundet, STF och 
Friluftsfrämjandet. 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige är en främjandeorganisation med friluftsliv i form av pilgrimsvandring som 
huvudsakligt fokus. Yttre och inre vandring kombineras i enlighet med en lång pilgrimtradition.  

Som medlem vill organisationen verka i positiv anda för Svenskt Friluftslivs syften och ändamål. De arbetar till 
exempel aktivt för att sprida information om friluftslivets år (www.pilgrimisverige.se). 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige är uppbyggd på demokratisk grund och är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell och demokratisk organisation. Medlemstalet har ökat de senaste åren. 

Målgruppen är vid och innefattar alla människor avsett religiös och kulturell bakgrund. 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige främjar vandringar och vandringsturism.  

Riksförbundet Pilgrim i Sverige är beroende av allemansrätten och ser allemansrätten som något positivt, ett 
fundament för det svenska friluftslivet. Det ska vårdas genom adekvat information till pilgrimer om vad som 
gäller. På hemsidan lyfts allemansrätten fram. 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige främjar och bedriver verksamhet som i huvudsak sker för rekreation eller 
naturupplevelser och utan krav på tävling. De främjar både mental och fysisk hälsa genom fokus på inre och yttre 
vandring enligt pilgrimstraditionen. 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige arbetar aktivt och målinriktat för en hållbar utveckling av friluftslivet och den 
gemensamma arenan, naturen. De medverkar i längre vandringar för klimatet, i år i en vandring från Vadstena till 
klimatmötet i Glasgow COP 26, från juli till november. 

Föreningens stadgar finns att läsa på: www.pilgrimisverige.se 

Styrelsens bedömning 

Sammantaget ligger Riksförbundet Pilgrim i Sveriges verksamhet inom det fält som Svenskt Friluftsliv verkar 

inom, manifesterat genom sitt Friluftspolitiska program. Sålunda är Riksförbundet Pilgrim i Sverige beroende av 

att allemansrätten vårdas och värnas. Riksförbundet Pilgrim i Sverige är en kraft som värnar om det som Svenskt 

Friluftsliv står för. 

http://www.pilgrimisverige.se/

