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Bilaga 1 

Instruktioner och prioriterade områden för  

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté  

Fastställd av styrelsen 2021-10-07 

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté skall vid fördelning av de ytterligare medel som tilldelats friluftslivet 
(anslag 13:3) för 2022 ta hänsyn till följande: 

1) Vid fördelning av medel skall kommittén följa förordningen SFS 2010:2008, eventuella avvägningar i 
aktuell budgetproposition och friluftsproposition (prop. 2009/10:238) samt den delegationsordning och 
de instruktioner fördelningskommittén fått/får av Svenskt Friluftslivs styrelse. 

2) I förordningen definieras friluftsorganisation som ”ideell organisation som har till huvudändamål eller 
som väsentlig del av sin verksamhet att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv”. Styrelsen anser 
att fördelningskommittén skall prioritera de organisationer som har till huvudändamål att bedriva eller 
främja långsiktigt hållbart friluftsliv. 

3) Samtliga organisationer som kvalificerat sig för medlemskap i Svenskt Friluftsliv skall anses uppfylla 
kraven om att vara en friluftsorganisation enligt förordning SFS 2010:2008. 

4) När kommittén bedömer ansökningarna skall ansökningar prioriteras som strävar mot att uppfylla A) de 
10 friluftspolitiska målen B) satsningar på barn och ungdomar C) satsningar på målgrupper som står långt 
ifrån friluftslivet D) satsningar på organisations/föreningsutveckling (tex. IT satsningar, digitalisering, 
ledarutbildningar mm) E) satsningar på att upprätthålla den ökning av friluftsintresset som skett under 
pandemin. 

5) Kommittén skall, vid bedömning av ansökningar för verksamhetsbidrag, på en aggregerad nivå, beakta 
frågan om en jämn könsfördelning. 

6) Summan av de medel som utbetalas som återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbidrag) får maximalt 
uppgå till 50% av totalbeloppet. Detta bidrag utbetalas då sökanden kan uppvisa en plan för hur de sökta 
medlen skall användas. Återstartsbidraget får utgöra maximalt 100% av organisationsbidraget som 
tilldelats för Budgetår 2022. Övriga medel betalas ut som verksamhetsbidrag. Återstartsbidraget får, av 
den sökande organisationen, som uppfyller förordningens krav, även distribueras till lokalavdelningar el. 
liknande. Bidraget redovisas på samma sätt som ordinarie organisationsbidrag, dvs. i respektive 
organisations årsredovisning. 

7) Kommittén skall vid bedömning av ansökningar även beakta de ansökningar som tidigare lämnats in till 
Svenskt Friluftsliv (ansökningsdatum 2021-09-30). 

 
8)  Kommittén skall vid medelstilldelning beakta huruvida tidigare återrapportering har inlämnats i tid. För 

sent inlämnad återrapportering diskvalificerar organisationen att erhålla medel vid nästkommande beslut. 
Icke fullständig återrapportering, som kompletterats innan nästa beslut tas skall godkännas, likväl som de 
fall då kansliet givit förlängd dispositionsrätt för pågående projekt. 


