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Protokoll från Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés möte  

den 9 november 2022 

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: Josefine Åhrman 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Cecilia Magnusson förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare 

Till justerare valdes Johan Norman att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 3. Justering av dagordning 

Utsänd dagordning godkändes. 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll 2022-05-12 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§ 5.  Friluftslivets År 2021, ekonomisk slutredovisning 

Sekreteraren påminde om att på förra mötet i våras visades den avslutande filmen om 

Friluftslivets år, vilken fortfarande finns kvar på hemsidan; 

https://svensktfriluftsliv.se/the-year-of-outdoor-recreation-2021/  

När det gäller ekonomin för Friluftslivets år delredovisades den till Naturvårdsverket i 

februari och den del av projektmedlen som inte förbrukats (3,430,332 kronor) återbetaldes 

efter beslut den 8 mars. Vid den tidpunkten hade de organisationer som beviljats medel inom 

projektet ännu inte redovisat, det skedde senast 1 april. Alla dessa medel hade inte 

förbrukats, vilket till stor del var en följd av pandemin. Av de 18,000,000 kronor som 

fördelades har 1,738,588 kronor återbetalats, i vissa fall efter faktura från Svenskt Friluftsliv. 
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https://svensktfriluftsliv.se/the-year-of-outdoor-recreation-2021/


Idag återstår två organisationer som ska återbetala. Naturvårdsverket har informerats om att 

mer medel ska återbetalas och kommer att återkomma med formerna för detta. 

§ 6. Styrelsens beslut om medel till förmån för ukrainska flyktingar 

Sekreteraren informerade om de medel som återbetalats inom friluftsanslaget respektive 

omfördelats efter beslut i Svenskt Friluftslivs styrelse till förmån för ukrainska flyktingar. Till 

underlag för detta finns ett beviljat beslut från Naturvårdsverket om omfördelning av medel 

upp till 2 mkr. De sju organisationer som omfattas av detta kommer samtliga att redovisa 

dessa medel vid den ordinarie återredovisningen 1 april 2023. 

§ 7. Eventuella ordförandebeslut 

Nytt för i år är att det är Fördelningskommittén som fattar beslut om förlängd 

dispositionsrätt av medel, som projekt inte hunnit förbruka under det år som de beviljats 

medel via friluftsanslaget. Då kommittén har få sammanträden kommer det att ske via 

ordförandebeslut som sedan meddelas vid kommande möten. Hittills i år har ett ärende 

behandlats på detta sätt och det är Svenska Islandshästförbundet som ansökt om förlängd 

dispositionsrätt på del av sina beviljade medel (200,000 kronor) för projektet ”En 

organisation som är öppen och välkomnande för alla”. Vilket vår ordförande beslutat att 

bevilja. Kommittén godkände förfarandet och beslutet. 

§ 8.  Genomgång av delegationsordning samt instruktion 

När det gäller fördelningskommitténs delegationsordning är den oförändrad mot tidigare år.  

Instruktionen från Svenskt Friluftslivs styrelse har justerats sedan förra gången enligt nedan: 

            ”När det gäller organisationsbidrag för budgetår 2023 får ökningen för respektive organisation uppgå till 
maximalt 50% av bidraget gällande budgetåret 2022 och eventuell minskning får maximalt vara 10% av 
bidraget gällande budgetåret 2022. Undantag kan förekomma t.ex. kan hela bidraget tas bort om ingen 
fullständig rapportering sker. 

 Organisationsbidrag skall fördelas i form av ett grundbidrag på 200 000 kronor per organisation. 
Därutöver skall ett belopp om 125 kronor per medlem och 25 öre per aktivitetstimme utgå. Det maximala 
beloppet som en organisation skall kunna erhålla, som organisationsbidrag, får maximalt uppgå till 125 
kronor per medlem. Därutöver får ingen organisation tilldelas organisationsbidrag som utgör mer än 20 % 
av det totala anslaget. 

 Andelen av det totala beloppet som utbetalas som organisationsbidrag får maximalt uppgå till 50 % av 
totalbeloppet. Övriga medel betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl korta som långsiktiga 
bidrag. ” 

            Kommittén skall inrätta ett fokusområde ”Hållbarhet” som skall gälla under en fyraårsperiod. Detta 
innebär bl.a. att organisationer skall kunna ansöka om finansiering för att upprätta och genomföra policys 
och strategier samt utveckla aktiviteter med fokus på hållbarhet i linje med Svenskt Friluftslivs 
hållbarhetspolicy.” 

§ 9.  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 ska kommittén inrätta ett fokusområde ”Hållbarhet” som skall gälla 

under en fyraårsperiod. Styrelsen har reserverat 9 778 500 kronor till Svenskt Friluftsliv i 

organisationsbidrag. Det totala beloppet för kommittén att fördela är 88 006 500 kronor. 
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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 2022 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.  

§ 10. Redovisning av eventuella jävsförhållanden 

 

Jäv anmäldes av Therese Palm avseende Svenska Brukshundklubben och Sveriges 

Hundungdom.  

§ 11. 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 kunna beviljas medel utifrån gällande 

förordning; Miljöverkstan Flaten samt Hej Främling. 

§ 12. Presentation, diskussion och preliminärt beslut om fördelning av 

 2023 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 

97.785.000 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      750 000 

ökning med 50 % 

Friluftsfrämjandet      13 750 000 

ökning upp till 125 kronor per medlem 

 

Geocaching 21 000 

125 kronor per medlem 

Riksförbundet Hälsofrämjandet     150 000 

sänkning till 125 kronor per medlem 

 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige 188 000 

ökning med 50% 
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Sportfiskarna                         8 652 000  

ökning upp till 125 kronor per medlem 

 

Svenska Båtunionen   1 050 000 

ökning med 50 % 

 

Svenska Fjällklubben      225 000 

ökning med 50 % 

Svenska Folksportförbundet  

ökning med 50 % 188 000 

 

Svenska Frisksportförbundet     225 000 

ökning med 50 % 

 

Svenska Kennelklubben  1 388 000 

ökning med 50 % 

 

Svenska Kryssarklubben    975 000  

ökning med 50% 

Svenska Livräddningssällskapet 3 150 000 

ökning med 50 % 

 

Svenska Turistföreningen  4 200 000 

ökning med 50 % 

 

B.                  Verksamhetsbidrag 

 

Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag. 

 

BirdLife Sverige 

Naturlänken 1 313 550 

Naturuppdraget 363 000 

Cykelfrämjandet,    

Stigcykling för barn och ungdomar med NPF 1 051 750 

Stigbyggande med hållbarhet som mål     632 500 

Fjällvett för stigcyklister 256 200 

Cykelturer för alla, digitalisering av Cykelfrämjandets cykelturer 385 000 

Cykling till och i naturen för alla 495 000 

Handbok om stigcykling och mtb 245 000 

Familjecykling med nybörjarcyklister  700 000 

 

Friluftsfrämjandet, 

Naturen som återhämtning - för hållbarare unga och miljö 1 290 000 

Lokala backen för miljö och folkhälsa 792 000 

Friluftsfrämjandets agenda för ett hållbart friluftsliv 2030 1 500 000 

 J
N

, G
CM

M
, E

R 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




Förbundet Skog och Ungdom,   

Skogskompisar i Bostadsområden 405 000 

Läger i parken 360 000 

Korpen Svenska motionsidrottsförbundet,  

Världens största tipspromenad    1 500 000 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet, 

Fredagsfys med Hälsofrämjandet i ur och skur 132 000 

Allsidig seniorträning i naturen 125 000  

 

Riksförbundet Sveriges 4H,          

4H:s matresa; äta ute 1 045 000 

4H:s digitala ledarskaps satsning 813 000 

Ett friluftsliv nära dig 515 000 

Sommarläger på nya platser 1 123 000 

4H som en del av ett hållbart samhälle 1 016 000 

 

Scouterna,  

Friluftsliv och äventyr för alla 2 143 000 

Framtidens ledarstöd 1 650 500 

Scouternas hållbarhetsverkstad 2 068 500   

 

Sportfiskarna,  

Klass Draget 1 975 000 

Ett rikt friluftsliv i skolan  2 675 000 

Utbildningspaket i föreningen 890 000 

Hållbart sportfiske 300 000 

Friluftsliv för god folkhälsa 2 850 000 

Svenska Brukshundsklubben, 

Nystart hållbarhet 1 625 000 

Svenska Frisksportförbundet, 

Allemansrätten i bild 25 000 

 

Svenska Islandshästförbundet,  

Ridutmaningen 2023 935 000 

En hållbar framtid genom hållbar hästhållning 290 000 

Pojkar som rider islandshäst – fokus verksamhet för barn och unga 305 000 

Svenska Kanotförbundet,       

100% Friluftspaddling - Friluftstjänst 2023 745 000 

Allt om paddling 554 500 

Hållbar strategi med nationell ramverk kanotleder och friluftspaddling 705 000 
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Svenska Klätterförbundet, 

Klättringens klimatavtryck – kartläggning av ekologiska fotavtrycket 230 000 

Klättring på schemat – fortsättning Utbilda idrottslärare för klättring 430 000 

Lokala lägereldar 197 000 

Each one teach one 372 000 

 

Svenska Kryssarklubben, 

Yacht training center 1 000 000 

Utbildning av befäl 375 000 

Skolundervisning med friluftstid och ingen skärmtid 250 000 

Ny på havet 260 000 

Gå på sjön 65 000 

Utveckla aktiviteter för hållbart båtliv, återanvänd ej skrota 120 000 

 

Svenska Livräddningssällskapet, 

Issäkerhetsrådet     960 000 

Friluftsliv för alla vid vatten 1 350 000 

Flytvästdepåer, en del i ett hållbart och tryggt friluftsliv 900 000 

Hållbarhet från tanke till handling 750 000 

 

Svenska Naturskyddsföreningen,  

Mer friluftsliv i skolan med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna     1 271 000 

Vilda grannar 1 120 000 

                                                             

Svenska Orienteringsförbundet,  

Digitalisering av Naturpasset 500 000 

Para-Hittaut 500 000 

Lärarfortbildning i orientering 0ch kartkunskap       650 000 

Hittahem – orientering och friluftsliv i närområdet 1 050 000 

Svenska Turistföreningen, 

Klimatelefanten i friluftslivet 1 600 000 

Vandring  2 650 000 

 

Sveriges Hundungdom 

Let´s walk about it 700 000 

 

Med ovanstående beslutade preliminära fördelning, tillsammans med Svenskt Friluftslivs 

9.778.500 som avsatts av styrelsen, har hela det möjliga anslaget på 97.785.000 kronor 

fördelats. Om statsanslaget förändras i regleringsbrevet rivs beslutet upp för en ny 

överläggning.  

 

§ 13. Fortsatt hantering av besluts- och kommunikationsprocess samt 

talesperson 

Svenskt Friluftslivs kansli meddelar berörda organisationer det preliminära beslutet 

skyndsamt efter att protokollet justerats, vilket kommer att ske digitalt. Svara på frågor om 
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bidragsbeslutet gör ordförande Cecilia Magnusson och generalsekreterare Josefine Åhrman. 

Pressrelease skickas ut efter det definitiva beslutet. 

§ 14. Övriga frågor 

 

Ordförande informerade om att Svenska Klättringsförbundet efter ansökningstidens utgång 

upptäckt att de missat att ansöka om medel för år 2023 till ett flerårigt projekt. Ledamöterna 

var överens om att värna förordningen och att ansökan inte kan tas upp för prövning, 

eftersom alla medel nu fördelats ut blir det heller ingen ny ansökningsomgång.  

 

Generalsekreteraren lyfte frågan om att genomföra en utvärdering av det nya 

ansökningsprogrammet, vilket samtliga var positiva till. Kansliet kommer i närtid att skicka 

ut ett enkelt underlag för ledamöterna att fylla i digitalt. 

 

 

§ 15. Nästa möte och avslutning 

Nästa möte sattes till den 12 januari med början klockan 9:30 för slutgiltig fördelning av 

medel och beräknas vara färdigt till lunch. Kansliet skickar ut inbjudan via Teams med 

möjlighet att delta digitalt för dem som önskar.  

Ordföranden tackade så mycket för idag, varefter mötet avslutades. 
 
Vid protokollet 

 

Elisabeth Rytterström 

 

Justeras 

 

Cecilia Magnusson   Johan Norman 

ordförande    protokolljusterare 
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Protokoll från Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés möte  


den 9 november 2022 


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: Josefine Åhrman 


Sekreterare: Elisabeth Rytterström 


 


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Cecilia Magnusson förklarade mötet öppnat. 


§ 2. Val av justerare 


Till justerare valdes Johan Norman att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


§ 3. Justering av dagordning 


Utsänd dagordning godkändes. 


§ 4. Godkännande av föregående protokoll 2022-05-12 


Föregående mötesprotokoll godkändes. 


§ 5.  Friluftslivets År 2021, ekonomisk slutredovisning 


Sekreteraren påminde om att på förra mötet i våras visades den avslutande filmen om 


Friluftslivets år, vilken fortfarande finns kvar på hemsidan; 


https://svensktfriluftsliv.se/the-year-of-outdoor-recreation-2021/  


När det gäller ekonomin för Friluftslivets år delredovisades den till Naturvårdsverket i 


februari och den del av projektmedlen som inte förbrukats (3,430,332 kronor) återbetaldes 


efter beslut den 8 mars. Vid den tidpunkten hade de organisationer som beviljats medel inom 


projektet ännu inte redovisat, det skedde senast 1 april. Alla dessa medel hade inte 


förbrukats, vilket till stor del var en följd av pandemin. Av de 18,000,000 kronor som 


fördelades har 1,738,588 kronor återbetalats, i vissa fall efter faktura från Svenskt Friluftsliv. 



https://svensktfriluftsliv.se/the-year-of-outdoor-recreation-2021/





Idag återstår två organisationer som ska återbetala. Naturvårdsverket har informerats om att 


mer medel ska återbetalas och kommer att återkomma med formerna för detta. 


§ 6. Styrelsens beslut om medel till förmån för ukrainska flyktingar 


Sekreteraren informerade om de medel som återbetalats inom friluftsanslaget respektive 


omfördelats efter beslut i Svenskt Friluftslivs styrelse till förmån för ukrainska flyktingar. Till 


underlag för detta finns ett beviljat beslut från Naturvårdsverket om omfördelning av medel 


upp till 2 mkr. De sju organisationer som omfattas av detta kommer samtliga att redovisa 


dessa medel vid den ordinarie återredovisningen 1 april 2023. 


§ 7. Eventuella ordförandebeslut 


Nytt för i år är att det är Fördelningskommittén som fattar beslut om förlängd 


dispositionsrätt av medel, som projekt inte hunnit förbruka under det år som de beviljats 


medel via friluftsanslaget. Då kommittén har få sammanträden kommer det att ske via 


ordförandebeslut som sedan meddelas vid kommande möten. Hittills i år har ett ärende 


behandlats på detta sätt och det är Svenska Islandshästförbundet som ansökt om förlängd 


dispositionsrätt på del av sina beviljade medel (200,000 kronor) för projektet ”En 


organisation som är öppen och välkomnande för alla”. Vilket vår ordförande beslutat att 


bevilja. Kommittén godkände förfarandet och beslutet. 


§ 8.  Genomgång av delegationsordning samt instruktion 


När det gäller fördelningskommitténs delegationsordning är den oförändrad mot tidigare år.  


Instruktionen från Svenskt Friluftslivs styrelse har justerats sedan förra gången enligt nedan: 


            ”När det gäller organisationsbidrag för budgetår 2023 får ökningen för respektive organisation uppgå till 
maximalt 50% av bidraget gällande budgetåret 2022 och eventuell minskning får maximalt vara 10% av 
bidraget gällande budgetåret 2022. Undantag kan förekomma t.ex. kan hela bidraget tas bort om ingen 
fullständig rapportering sker. 


 Organisationsbidrag skall fördelas i form av ett grundbidrag på 200 000 kronor per organisation. 
Därutöver skall ett belopp om 125 kronor per medlem och 25 öre per aktivitetstimme utgå. Det maximala 
beloppet som en organisation skall kunna erhålla, som organisationsbidrag, får maximalt uppgå till 125 
kronor per medlem. Därutöver får ingen organisation tilldelas organisationsbidrag som utgör mer än 20 % 
av det totala anslaget. 


 Andelen av det totala beloppet som utbetalas som organisationsbidrag får maximalt uppgå till 50 % av 
totalbeloppet. Övriga medel betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl korta som långsiktiga 
bidrag. ” 


            Kommittén skall inrätta ett fokusområde ”Hållbarhet” som skall gälla under en fyraårsperiod. Detta 
innebär bl.a. att organisationer skall kunna ansöka om finansiering för att upprätta och genomföra policys 
och strategier samt utveckla aktiviteter med fokus på hållbarhet i linje med Svenskt Friluftslivs 
hållbarhetspolicy.” 


§ 9.  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 ska kommittén inrätta ett fokusområde ”Hållbarhet” som skall gälla 


under en fyraårsperiod. Styrelsen har reserverat 9 778 500 kronor till Svenskt Friluftsliv i 


organisationsbidrag. Det totala beloppet för kommittén att fördela är 88 006 500 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 2022 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.  


§ 10. Redovisning av eventuella jävsförhållanden 


 


Jäv anmäldes av Therese Palm avseende Svenska Brukshundklubben och Sveriges 


Hundungdom.  


§ 11. 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 kunna beviljas medel utifrån gällande 


förordning; Miljöverkstan Flaten samt Hej Främling. 


§ 12. Presentation, diskussion och preliminärt beslut om fördelning av 


 2023 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 


97.785.000 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      750 000 


ökning med 50 % 


Friluftsfrämjandet      13 750 000 


ökning upp till 125 kronor per medlem 


 


Geocaching 21 000 


125 kronor per medlem 


Riksförbundet Hälsofrämjandet     150 000 


sänkning till 125 kronor per medlem 


 


Riksförbundet Pilgrim i Sverige 188 000 


ökning med 50% 







Sportfiskarna                         8 652 000  


ökning upp till 125 kronor per medlem 


 


Svenska Båtunionen   1 050 000 


ökning med 50 % 


 


Svenska Fjällklubben      225 000 


ökning med 50 % 


Svenska Folksportförbundet  


ökning med 50 % 188 000 


 


Svenska Frisksportförbundet     225 000 


ökning med 50 % 


 


Svenska Kennelklubben  1 388 000 


ökning med 50 % 


 


Svenska Kryssarklubben    975 000  


ökning med 50% 


Svenska Livräddningssällskapet 3 150 000 


ökning med 50 % 


 


Svenska Turistföreningen  4 200 000 


ökning med 50 % 


 


B.                  Verksamhetsbidrag 


 


Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag. 


 


BirdLife Sverige 


Naturlänken 1 313 550 


Naturuppdraget 363 000 


Cykelfrämjandet,    


Stigcykling för barn och ungdomar med NPF 1 051 750 


Stigbyggande med hållbarhet som mål     632 500 


Fjällvett för stigcyklister 256 200 


Cykelturer för alla, digitalisering av Cykelfrämjandets cykelturer 385 000 


Cykling till och i naturen för alla 495 000 


Handbok om stigcykling och mtb 245 000 


Familjecykling med nybörjarcyklister  700 000 


 


Friluftsfrämjandet, 


Naturen som återhämtning - för hållbarare unga och miljö 1 290 000 


Lokala backen för miljö och folkhälsa 792 000 


Friluftsfrämjandets agenda för ett hållbart friluftsliv 2030 1 500 000 







Förbundet Skog och Ungdom,   


Skogskompisar i Bostadsområden 405 000 


Läger i parken 360 000 


Korpen Svenska motionsidrottsförbundet,  


Världens största tipspromenad    1 500 000 


 


Riksförbundet Hälsofrämjandet, 


Fredagsfys med Hälsofrämjandet i ur och skur 132 000 


Allsidig seniorträning i naturen 125 000  


 


Riksförbundet Sveriges 4H,          


4H:s matresa; äta ute 1 045 000 


4H:s digitala ledarskaps satsning 813 000 


Ett friluftsliv nära dig 515 000 


Sommarläger på nya platser 1 123 000 


4H som en del av ett hållbart samhälle 1 016 000 


 


Scouterna,  


Friluftsliv och äventyr för alla 2 143 000 


Framtidens ledarstöd 1 650 500 


Scouternas hållbarhetsverkstad 2 068 500   


 


Sportfiskarna,  


Klass Draget 1 975 000 


Ett rikt friluftsliv i skolan  2 675 000 


Utbildningspaket i föreningen 890 000 


Hållbart sportfiske 300 000 


Friluftsliv för god folkhälsa 2 850 000 


Svenska Brukshundsklubben, 


Nystart hållbarhet 1 625 000 


Svenska Frisksportförbundet, 


Allemansrätten i bild 25 000 


 


Svenska Islandshästförbundet,  


Ridutmaningen 2023 935 000 


En hållbar framtid genom hållbar hästhållning 290 000 


Pojkar som rider islandshäst – fokus verksamhet för barn och unga 305 000 


Svenska Kanotförbundet,       


100% Friluftspaddling - Friluftstjänst 2023 745 000 


Allt om paddling 554 500 


Hållbar strategi med nationell ramverk kanotleder och friluftspaddling 705 000 


 


 


 







Svenska Klätterförbundet, 


Klättringens klimatavtryck – kartläggning av ekologiska fotavtrycket 230 000 


Klättring på schemat – fortsättning Utbilda idrottslärare för klättring 430 000 


Lokala lägereldar 197 000 


Each one teach one 372 000 


 


Svenska Kryssarklubben, 


Yacht training center 1 000 000 


Utbildning av befäl 375 000 


Skolundervisning med friluftstid och ingen skärmtid 250 000 


Ny på havet 260 000 


Gå på sjön 65 000 


Utveckla aktiviteter för hållbart båtliv, återanvänd ej skrota 120 000 


 


Svenska Livräddningssällskapet, 


Issäkerhetsrådet     960 000 


Friluftsliv för alla vid vatten 1 350 000 


Flytvästdepåer, en del i ett hållbart och tryggt friluftsliv 900 000 


Hållbarhet från tanke till handling 750 000 


 


Svenska Naturskyddsföreningen,  


Mer friluftsliv i skolan med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna     1 271 000 


Vilda grannar 1 120 000 


                                                             


Svenska Orienteringsförbundet,  


Digitalisering av Naturpasset 500 000 


Para-Hittaut 500 000 


Lärarfortbildning i orientering 0ch kartkunskap       650 000 


Hittahem – orientering och friluftsliv i närområdet 1 050 000 


Svenska Turistföreningen, 


Klimatelefanten i friluftslivet 1 600 000 


Vandring  2 650 000 


 


Sveriges Hundungdom 


Let´s walk about it 700 000 


 


Med ovanstående beslutade preliminära fördelning, tillsammans med Svenskt Friluftslivs 


9.778.500 som avsatts av styrelsen, har hela det möjliga anslaget på 97.785.000 kronor 


fördelats. Om statsanslaget förändras i regleringsbrevet rivs beslutet upp för en ny 


överläggning.  


 


§ 13. Fortsatt hantering av besluts- och kommunikationsprocess samt 


talesperson 


Svenskt Friluftslivs kansli meddelar berörda organisationer det preliminära beslutet 


skyndsamt efter att protokollet justerats, vilket kommer att ske digitalt. Svara på frågor om 







bidragsbeslutet gör ordförande Cecilia Magnusson och generalsekreterare Josefine Åhrman. 


Pressrelease skickas ut efter det definitiva beslutet. 


§ 14. Övriga frågor 


 


Ordförande informerade om att Svenska Klättringsförbundet efter ansökningstidens utgång 


upptäckt att de missat att ansöka om medel för år 2023 till ett flerårigt projekt. Ledamöterna 


var överens om att värna förordningen och att ansökan inte kan tas upp för prövning, 


eftersom alla medel nu fördelats ut blir det heller ingen ny ansökningsomgång.  


 


Generalsekreteraren lyfte frågan om att genomföra en utvärdering av det nya 


ansökningsprogrammet, vilket samtliga var positiva till. Kansliet kommer i närtid att skicka 


ut ett enkelt underlag för ledamöterna att fylla i digitalt. 


 


 


§ 15. Nästa möte och avslutning 


Nästa möte sattes till den 12 januari med början klockan 9:30 för slutgiltig fördelning av 


medel och beräknas vara färdigt till lunch. Kansliet skickar ut inbjudan via Teams med 


möjlighet att delta digitalt för dem som önskar.  


Ordföranden tackade så mycket för idag, varefter mötet avslutades. 
 
Vid protokollet 


 


Elisabeth Rytterström 


 


Justeras 


 


Cecilia Magnusson   Johan Norman 


ordförande    protokolljusterare 
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