Protokoll från Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés möte
den 8 november 2021
Plats: Några på plats och resten digitalt via Teams
Tid: 9:30 – 16:00.
Närvarande: Cecilia Magnusson, ordförande
Erik Backman
Therese Palm
Johan Norman
Mikael Pettersson
Adjungerad: Ulf Silvander
Sekreterare: Elisabeth Rytterström
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande Cecilia Magnusson hälsade alla välkomna, varefter hon förklarade mötet öppnat.
§ 2.

Val av justerare

Till justerare valdes Johan Norman.
§ 3.

Justering av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.
§ 4.

Godkännande av föregående protokoll 2021-05-04

Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5.

Lägesrapport Friluftslivets år 2021

Ulf Silvander gav en lägesrapport av Friluftslivets år 2021. Det har varit en del ansökningar
för omdisponeringar i de projekt som beviljats medel med hänsyn till rådandet läget med
pandemin. Projektgruppen fortsätter med sitt arbete och genomslaget i sociala medier har
varit stort. Ledamöterna i fördelningskommittén inflikade med sina egna erfarenheter av
projektet utifrån sina olika arbetsplatser. Ulf Silvander betonade att Friluftslivets År slutar
den 31 december. Dock kommer delar av projektgruppen att fortsätta därefter med att
återrapportera effekterna och resultatet av det som genomförts till Naturvårdsverket.

§ 6.

Genomgång av delegationsordning samt instruktion

När det gäller fördelningskommitténs delegationsordning är den oförändrad mot tidigare år.
Med den skillnaden att kommittén nu har en ny ledamot, Mikael Pettersson. Ordföranden
hälsade honom extra välkommen och därefter följde en kort presentationsrunda.
Instruktionen från Svenskt Friluftslivs styrelse har justerats sedan förra gången enligt nedan:
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 nya målgrupper som står
långt ifrån friluftslivet.

Fördelningskommittén uppmuntrar styrelsen för Svenskt Friluftsliv att prata om
jämställdhet och att uppmuntrar till en jämn könsfördelning i styrelser och ledningsgrupper
framför allt inom de medlemsorganisationer som beviljas medel.
Vidare konstaterar kommittén att det är få organisationer som i sina ansökningar redogör för
hur de främjar ett hållbart friluftsliv och/eller bidrar till de friluftspolitiska målen. Möjligen
behöver formulären för ansökan förändras för att underlätta att så blir fallet framöver.
Den pågående utredningen av bidragshanteringen som utförs av Åke Iverfeldt kan komma att
medföra fler punkter som kan medföra förändringar avseende framtida ansökningar.
Fördelningskommittén enades om att de projekt som idag har beviljad förlängd
dispositionsrätt ska avsluta dessa senast 2022-12-31, annars ska återstående medel
återbetalas. Kansliet bör inte bevilja förlängning av de befintliga förlängda
dispositionsrätterna. Vilket de ska underrättas om via ett brev som ordförande skriver under.
Förslag väcktes om att till vårens möte bjuda in några av de organisationer som beviljats
medel så de kan berätta för kommittén om sin verksamhet.
§ 7.

Genomgång av prioriteringar och belopp att fördela

Enligt instruktionerna från styrelsen för Svenskt Friluftsliv ska kommittén vid bedömningen
av ansökningarna prioritera ansökningar som strävar mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska
målen samt satsningar på, barn och ungdomar samt nya målgrupper som står långt ifrån
friluftslivet. Vidare har styrelsen reserverat 3 700 000 kronor till Svenskt Friluftsliv i
organisationsbidrag. Det totala beloppet för kommittén att fördela är 44 085 000 kronor.
Sekreteraren föreslog att kommittén, först fördelar organisationsbidrag, därefter igångsatta
fleråriga projekt och sedan återstående projektansökningar, på samma sätt som tidigare år.
Vilket kommittén enades om.
När det gäller projekt som beviljades stöd 2021 eller tidigare och som nu är inne på sitt andra
eller tredje år och där ansökande organisationer höjt beloppet i årets ansökningar jämfört
med ursprungsbeloppet, enades kommittén om att även i år pröva den höjda delen mot årets
inkomna ansökningar.
§ 8.

Redovisning av eventuella jävsförhållanden

Jäv anmäldes av Therese Palm avseende Svenska Brukshundklubben och Svenska
Kennelklubben.

§ 9.

Beslut om resp. organisations behörighet att söka medel

Behandlades formella skäl till att någon organisation inte kan beviljas medel. Följande
organisationer som ansökt ansågs icke behöriga att söka medel; RonnebySlingor (Ronneby
kommun), Svenska Friluftsklassiker, Skaraborgs Båtförbund, Årjäng kommun, Svenska
Fjälledarorganisationen, Miljöverkstan Flaten samt Friluftsfrämjandet Sjuhärad.
En organisation Riksförbundet Pilgrim i Sverige tecknas gemensamt av hela sin styrelse,
vilket de haft svårt att göra under pandemin, de saknade även kunskap/möjlighet att kunna
göra detta digitalt. Därför har de skrivit under sammanställningen en och en och mejlat in till
kansliet.
En annan organisation Riksförbundet Sveriges 4H har av sin revisor i revisionsberättelsen av
den 10 juni 2021 fått kritik för betydande brister i den interna kontrollen.
§ 10.

Presentation, diskussion och preliminärt beslut om fördelning av
2021 års anslagsmedel

A.

Organisationsbidrag

Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés beslut om fördelning av friluftslivsanslaget är
preliminärt. Den preliminära bidragsfördelningen ska betraktas som ett förhandsbesked som
slutligt beslutas under förutsättning att regeringen i regleringsbrevet till Naturvårdsverket
tilldelar anslag 13:3 (utgiftsområde 17, kultur, medier, trossamfund och fritid) ett belopp om
47.785.000 kronor eller högre.
Slutligt beslut fattas av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté snarast möjligt efter
årsskiftet. Beslutade medel utbetalas i enlighet med bidragsförordningen.
Preliminär tilldelning av organisationsbidrag
Förändring relateras till motsvarande bidrag innevarande år.
Cykelfrämjandet
ökning med 10 %
Friluftsfrämjandet
oförändrat

500 000
9 850 000

Riksförbundet Hälsofrämjandet
ansökt belopp

160 000

Riksförbundet Pilgrim i Sverige*
grundbelopp

125 000

Sportfiskarna
ökning med 10 %
Svenska Båtunionen
ökning med 10 %

5 900 000

700 000

Svenska Fjällklubben
ökning med 9 %
Svenska Folksportförbundet
ökning med 10 %

150 000

125 000

Svenska Frisksportförbundet
ökning med 10 %

150 000

Svenska Kennelklubben
ökning med 10 %

925 000

Svenska Kryssarklubben
ökning med 10%

650 000

Svenska Livräddningssällskapet
ökning med 10 %

2 100 000

Svenska Turistföreningen
ökning med 10 %

2 800 000

* Fördelningskommittén villkorar deras beviljade bidrag med att de kompletterar sin ansökan med balansräkning
före utbetalning.

B.

Verksamhetsbidrag

Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag.
BirdLife Sverige
Naturlänken
Cykelfrämjandet,
Stigcykling för barn och ungdomar med NPF
Stigbyggande med hållbarhet som mål
Friluftsfrämjandet,
Naturen som återhämtning - för hållbarare unga och miljö
Förbundet Skog och Ungdom,
Skogskompisar i Bostadsområden
Korpen Svenska motionsidrottsförbundet,
Mitt Everest

1 121 000
850 000
577 500

1 150 000
405 000

1 200 000

Riksförbundet Hälsofrämjandet,
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag.
Riksförbundet Pilgrim i Sverige
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag.

Riksförbundet Sveriges 4H,
Pinnbröd åt folket

420 000

Scouterna,
Funka olika i friluftslivet (NPF)

2 036 000

Sportfiskarna,
Klass Draget
Åtgärdspaket främjande och integration

1 750 000
1 211 000

Svenska Brukshundsklubben,
Upp och hoppa – friskvård för människa och hund i samverkan

1 150 000

Svenska Båtunionen,
100 km allemansrätten

200 000

Svenska Fjällklubben,
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom befintligt anslag.
Svenska Frisksportförbundet,
Utveckling av ledarmaterial för säkerhet och inkludering
Starta friluftsverksamhet

9 500
20 000

Svenska Islandshästförbundet,
200 000
Sverigeritten - en miljövänlig resa till häst genom Sverige för hela familjen
Svenska Kanotförbundet,
Friluftspaddling - Friluftstjänst 2022

692 000

Svenska Klätterförbundet,
Upptäck uteklättring genom regionala hubbar

798 000

Svenska Kryssarklubben,
Skolundervisning med friluftstid och ingen skärmtid
Ny på havet

245 000
260 000

Svenska Livräddningssällskapet,
Issäkerhetsrådet
Mentor – Adept en framgång för föreningslivet

1 255 000
975 000

Svenska Naturskyddsföreningen,
Mer friluftsliv i skolan med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna

1 175 000

Svenska Orienteringsförbundet,
Lärarfortbildning i orientering
Lär känna den svenska naturen med karta i hand

450 000
450 000

Svenska Turistföreningen,
Fokus Vandraren
Från fjälluffa till friluffa

650 000
700 000

Med ovanstående beslutade preliminära fördelning, tillsammans med Svenskt Friluftslivs
3.700.000 som avsatts av styrelsen, har hela det möjliga anslaget på 47.785.000 kronor
fördelats. Vid en eventuell minskning av beloppet i regleringsbrevet rivs beslutet upp. Annars
enades kommittén om att ta ett definitivt beslut i början av januari. De ansökningar som inte
beviljats medel eller beviljats med ett lägre belopp kommer att tas med när ytterligare medel
ska fördelas (se §11).
§ 11. Preliminärt beslut om fördelning av de extra medlen
Då flera ansökningar behöver kompletteras så enades kommittén om att behandla dessa
ansökningar vid ett senare tillfälle, den 13 december med början klockan 13 och beräknas
vara klart senast klockan 17. Dessa ansökningar kommer att fördelas mellan ledamöterna i
kommittén av kansliet och ordföranden.
§ 12. Fortsatt hantering av besluts- och kommunikationsprocess samt
talesperson
Svenskt Friluftslivs kansli meddelar berörda organisationer det preliminära beslutet så fort
protokollet justerats, vilket kommer att ske digitalt. Svara på frågor om bidragsbeslutet gör
ordförande Cecilia Magnusson och generalsekreterare Ulf Silvander. Pressrelease skickas ut
efter det definitiva beslutet.
§ 13.

Övriga frågor

Diskuterades konsekvenser av förordningens exkludering av möjligheten att få
organisationsbidrag från flera håll. Något som kansliet ansåg svårt att få en förändring av.
När det mer rör sig om en uppdragsersättning är det förmodligen lättare för berörda
organisationer att få en förändring i texter hos berörda myndigheters regleringsbrev
och/eller anvisningar.
§ 14.

Nästa möte och avslutning

Nästa möte sattes till den 13 december med början klockan 13 för preliminär fördelning av
ytterligare medel, beräknas vara färdiga senast klockan 17. Vårens möte, efter inkomna
redovisningar, beslutades till den 12 maj som börjar med gemensam lunch klockan 12.
Ordföranden tackade så mycket för idag, varefter mötet avslutades.
Vid protokollet
Elisabeth Rytterström
Justeras
Cecilia Magnusson
ordförande

Johan Norman
protokolljusterare

