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Protokoll från Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés möte  

den 12 januari 2023  

Plats: Några på plats hos Svenskt Friluftsliv och resten digitalt via Teams 

Tid: 9:30 – 10:30. 

Närvarande: Cecilia Magnusson, ordförande 

                         Erik Backman 

                         Therese Palm 

 Johan Norman 

 Mikael Pettersson 

Adjungerad: Josefine Åhrman, generalsekreterare 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Cecilia Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare 

Till justerare valdes Therese Palm att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 3. Justering av dagordning 

Utsänd dagordning godkändes. 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll 2022-11-09 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Meddelande om ordförandebeslut 

Fyra organisationer har ansökt om förlängd dispositionsrätt sedan förra mötet. Det är; 

Friluftsfrämjandet ”Lokala backen – för miljö och hälsa” (260,000 kronor), Scouterna ”Hur 

hjälper Scouterna scouterna att hjälpa till” (359,719 kronor), Svenska Kantorförbundet ”Allt 

om paddling” (120,000 kronor), Säkerhetsprojekt paddling” (100,000 kronor) och ”Fyra 

insatser för paddling” (150,000 kronor) samt Svenska Turistföreningen ”Från Fjälluffa till 

Friluffa” (200,000 kronor). Samtliga har fått sin ansökan beviljad av ordförande och digitalt 

signerade beslut. Övriga ledamöter tackade för informationen och ställde sig bakom besluten. 
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§ 6. Redovisning av jävsförhållanden 

 

Jäv anmäldes av Therese Palm avseende Svenska Kennelklubben, Svenska 

Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Jävig ledamot närvarar inte när bidrag till 

aktuell organisation diskuteras och beslutas. 

§ 7. Fastställande av preliminärt beslut om fördelning av 2023 års 

anslagsmedel 

Regleringsbrevet från regeringen medförde ingen förändring på tilldelat anslag, varför 

tidigare preliminärt beslutade fördelning kan fastställas.  

Ansökningar om statsbidrag för år 2023 till friluftsorganisationer har inkommit med 

sammanlagt belopp på 57 232 400 kronor för organisationsbidrag och med 62 987 601 

kronor för verksamhetsbidrag, dvs totalt 120 220 001 kronor. Regering och riksdag har 

beslutat om ett anslag på 97 785 000 kronor att fördela till friluftsorganisationer. Styrelsen 

för Svenskt Friluftsliv har reserverat 9 778 500 kronor till Svenskt Friluftsliv för fullgörande 

av detta uppdrag samt till den löpande verksamheten. Det totala beloppet för kommittén att 

fördela är 88 006 500 kronor. 

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés preliminära beslut att fördela 88 006 500 kronor i 

bidrag till friluftsorganisationer för bidragsåret 2023 fastställdes (bilaga 1). 

Bidragen lämnas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende 

Naturvårdsverket, anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer. Förordningen (SFS2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer bifogas (bilaga 2).  

Följande ansökande ansåg kommittén inte uppfyllde gällande förordning och kan därför inte 

beviljas medel; Miljöverkstan Flaten samt Hej Främling. 

Bidragsmottagande organisation erinras om skyldigheten att, enligt 13§ bidragsförordningen, 

senast 1 april året efter utgången av bidragsåret redogöra för hur bidraget har använts samt 

beträffande verksamhetsbidrag lämna en redogörelse för vilket resultat som uppnåtts. Vidare 

ska till redovisningen av bidraget bifogas ett intyg från organisationens revisor. Om bidraget 

uppgått till minst fem prisbasbelopp (2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken) ska revisorn 

vara en auktoriserad eller godkänd revisor.  

En förutsättning för att kunna erhålla bidrag för kommande budgetår är att tidigare 

återrapportering har varit fullständig och inlämnad i tid.  

I de fall organisationer erhållit ett verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 

organisationen att vid kommunikation av projektet(en) ange Svenskt Friluftsliv som 

finansiär. I de fall bidraget är ett organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 

organisationen att, där så är lämpligt, kommunicera att Svenskt Friluftsliv givit stöd till 

organisationen (till exempel på hemsida, årsredovisningar mm). 

 

§ 8. Fortsatt hantering av besluts- och kommunikationsprocess samt 

talesperson 

Svenskt Friluftslivs kansli meddelar berörda organisationer det definitiva beslutet skyndsamt 

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

 G
CM

M
, T

P,
 E

R 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




bidragsbeslutet gör ordförande Cecilia Magnusson och generalsekreterare Josefine Åhrman. 

Pressrelease skickas ut efter det definitiva beslutet. 

 

§ 9. Utvärdering av ansökningsprogrammet SBS Manager och förslag på 

namn 

Ledamöterna ansåg samtliga att ansökningsprogrammet var bra och mer lättarbetat mot 

tidigare lösning. Inför nästa år är förhoppningen att vi alla lärt oss dra fördel av alla 

funktioner och vidareutvecklat vårt sätt att arbeta med ansökningarna utifrån programmet. 

Önskan framfördes om förtydligande över löneberäkningarna i projektbudgetarna. 

Vidare ser ledamöterna gärna att fleråriga projekt där den som ansöker missat att ange detta 

kan kompletteras och förtydligas av administratörer i programmet.  

Sekreteraren passade hon på att uppmana ledamöterna att komma med namnförslag på 

programmet. 

 

§10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att hantera denna gång. 

 

§11.  Nästa möte och avslutning 

Nästa möte blir den 28 april klockan 14 – 16 då inkomna redovisningar, återrapporteringen 

till regeringen via Naturvårdsverket samt eventuella medskick till styrelsen inför kommande 

år hanteras. Höstens möten bestämdes till 18 oktober klockan 9:30 – 11:30 förberedande 

möte, dit representanter från DigiPlant bjuds in för att lära ut ansökningssystemets 

möjligheter inför kommande preliminära fördelning av medel den 14 november som är ett 

heldagsmöte klockan 9:30 – 16:00.  

Ordförande tackade alla för väl genomfört möte och förklarade det för avslutat. 

 

Sekreterare 

 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

Justeras 

 

 

 

Cecilia Magnusson   Therese Palm 

ordförande    protokolljusterare
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Fördelning av bidrag för 2023 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer                                                     Bilaga 1 

Organisationsbidrag per organisation Belopp kr 

(Förändring relateras till motsvarande bidrag föregående 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 % 

 

Summa organisationsbidrag 34 912 000 
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Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 

 

BirdLife Sverige 

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturlänken” med (1 313 550 kr) samt till 

”Naturuppdraget” med (363 000 kr) 1 676 550 

Cykelfrämjandet,    

Tilldelas bidrag till projektet ”Stigcykling för barn och ungdomar med NPF”  

med (1 051 750 kr), ”Stigbyggande med hållbarhet som mål” med  

(632 500 kr), ”Fjällvett för stigcyklister” med (256 200 kr), 

”Cykelturer för alla, digitalisering av Cykelfrämjandets cykelturer” med 

 (385 000 kr), ”Cykling till och i naturen för alla” med (495 000 kr), 

”Handbok om stigcykling och mtb” med (245 000 kr) samt till 

”Familjecykling med nybörjarcyklister” med (700 000 kr) 3 765 450 

 

Friluftsfrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturen som återhämtning - för  

hållbarare unga och miljö” med (1 290 000 kr), ”Lokala backen för  

miljö och folkhälsa” med (792 000 kr) samt till ”Friluftsfrämjandets  

agenda för ett hållbart friluftsliv 2030” med (1 500 000 kr) 3 582 000 

 

Förbundet Skog och Ungdom,   

Tilldelas bidrag till projektet ”Skogskompisar i Bostadsområden” 

med (405 000 kr) samt till ”Läger i parken” med (360 000 kr) 765 000 

Korpen Svenska motionsidrottsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Världens största tipspromenad”    1 500 000 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Fredagsfys med Hälsofrämjandet i ur  

och skur” med (132 000 kr) samt till ”Allsidig seniorträning i  

naturen” med (125 000 kr) 257 000  

 

Riksförbundet Sveriges 4H,          

Tilldelas bidrag till projektet ”4H:s matresa; äta ute” med (1 045 000 kr), 

”4H:s digitala ledarskaps satsning” med (813 000 kr), ”Ett friluftsliv nära  

dig” med (515 000 kr), ”Sommarläger på nya platser” med (1 123 000 kr)  

samt till ”4H som en del av ett hållbart samhälle” med (1 016 000 kr) 4 512 000 

 

Scouterna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsliv och äventyr för alla” med 

(2 143 000 kr), ”Framtidens ledarstöd” med (1 650 500 kr) samt till  

”Scouternas hållbarhetsverkstad” med (2 068 500 kr) 5 862 000 

 

Sportfiskarna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Klass Draget” med (1 975 000 kr), 

”Ett rikt friluftsliv i skolan” med (2 675 000 kr), ”Utbildningspaket i  

föreningen” med (890 000 kr), ”Hållbart sportfiske” med (300 000 kr)  

samt till ”Friluftsliv för god folkhälsa” med (2 850 000 kr) 8 690 000 
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Svenska Brukshundsklubben, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Nystart hållbarhet” 1 625 000 

Svenska Frisksportförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Allemansrätten i bild” 25 000 

 

Svenska Islandshästförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Ridutmaningen 2023” med (935 000 kr), 

”En hållbar framtid genom hållbar hästhållning” med (290 000 kr) samt 

till ”Pojkar som rider islandshäst – fokus verksamhet för barn och unga”  

med (305 000 kr) 1 530 000 

Svenska Kanotförbundet,       

Tilldelas bidrag till projektet ”100% Friluftspaddling - Friluftstjänst 2023” 

med (745 000 kr), ”Allt om paddling” med (554 500 kr) samt till 

”Hållbar strategi med nationell ramverk kanotleder och friluftspaddling” 

med (705 000 kr) 2 004 500 

 

Svenska Klätterförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Klättringens klimatavtryck – kartläggning 

av ekologiska fotavtrycket” med (230 000 kr), ”Klättring på schemat  

– fortsättning Utbilda idrottslärare för klättring” med (430 000 kr), 

”Lokala lägereldar” med (197 000 kr) samt till ”Each one teach one” 

med (372 000 kr) 1 229 000 

 

Svenska Kryssarklubben, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Yacht training center” med (1 000 000 kr), 

”Utbildning av befäl” med (375 000 kr), ”Skolundervisning med friluftstid 

och ingen skärmtid” med (250 000 kr), ”Ny på havet” med (260 000 kr), 

”Gå på sjön” med (65 000 kr) samt till ”Utveckla aktiviteter för hållbart  

båtliv, återanvänd ej skrota” med (120 000 kr) 2 070 000 

 

Svenska Livräddningssällskapet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” med (960 000 kr),  

”Friluftsliv för alla vid vatten” med (1 350 000 kr), ”Flytvästdepåer,  

en del i ett hållbart och tryggt friluftsliv” med (900 000 kr) samt till 

”Hållbarhet från tanke till handling” med (750 000 kr) 3 960 000 

 

Svenska Naturskyddsföreningen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med  

Naturskoleföreningen och Sportfiskarna” med (1 271 000 kr) samt  

till ”Vilda grannar” med (1 120 000 kr) 2 391 000 

                                                             

Svenska Orienteringsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Digitalisering av Naturpasset” med 

(500 000 kr), ”Para-Hittaut” med (500 000 kr), ”Lärarfortbildning 

i orientering 0ch kartkunskap” med (650 000 kr) samt till ”Hittahem  

– orientering och friluftsliv i närområdet” med (1 050 000 kr) 2 700 000 
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Svenska Turistföreningen, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Klimatelefanten i friluftslivet” med  

(1 600 000 kr) samt till ”Vandring” med (2 650 000 kr) 4 250 000 

 

Sveriges Hundungdom 

Tilldelas bidrag till projektet ”Let´s walk about it”         700 000 

               

Summa verksamhetsbidrag 53 094 500 
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Protokoll från Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés möte  


den 12 januari 2023  


Plats: Några på plats hos Svenskt Friluftsliv och resten digitalt via Teams 


Tid: 9:30 – 10:30. 


Närvarande: Cecilia Magnusson, ordförande 


                         Erik Backman 


                         Therese Palm 


 Johan Norman 


 Mikael Pettersson 


Adjungerad: Josefine Åhrman, generalsekreterare 


Sekreterare: Elisabeth Rytterström 


 


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Cecilia Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 


§ 2. Val av justerare 


Till justerare valdes Therese Palm att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


§ 3. Justering av dagordning 


Utsänd dagordning godkändes. 


§ 4. Godkännande av föregående protokoll 2022-11-09 


Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 


§ 5. Meddelande om ordförandebeslut 


Fyra organisationer har ansökt om förlängd dispositionsrätt sedan förra mötet. Det är; 


Friluftsfrämjandet ”Lokala backen – för miljö och hälsa” (260,000 kronor), Scouterna ”Hur 


hjälper Scouterna scouterna att hjälpa till” (359,719 kronor), Svenska Kantorförbundet ”Allt 


om paddling” (120,000 kronor), Säkerhetsprojekt paddling” (100,000 kronor) och ”Fyra 


insatser för paddling” (150,000 kronor) samt Svenska Turistföreningen ”Från Fjälluffa till 


Friluffa” (200,000 kronor). Samtliga har fått sin ansökan beviljad av ordförande och digitalt 


signerade beslut. Övriga ledamöter tackade för informationen och ställde sig bakom besluten. 


 







§ 6. Redovisning av jävsförhållanden 


 


Jäv anmäldes av Therese Palm avseende Svenska Kennelklubben, Svenska 


Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Jävig ledamot närvarar inte när bidrag till 


aktuell organisation diskuteras och beslutas. 


§ 7. Fastställande av preliminärt beslut om fördelning av 2023 års 


anslagsmedel 


Regleringsbrevet från regeringen medförde ingen förändring på tilldelat anslag, varför 


tidigare preliminärt beslutade fördelning kan fastställas.  


Ansökningar om statsbidrag för år 2023 till friluftsorganisationer har inkommit med 


sammanlagt belopp på 57 232 400 kronor för organisationsbidrag och med 62 987 601 


kronor för verksamhetsbidrag, dvs totalt 120 220 001 kronor. Regering och riksdag har 


beslutat om ett anslag på 97 785 000 kronor att fördela till friluftsorganisationer. Styrelsen 


för Svenskt Friluftsliv har reserverat 9 778 500 kronor till Svenskt Friluftsliv för fullgörande 


av detta uppdrag samt till den löpande verksamheten. Det totala beloppet för kommittén att 


fördela är 88 006 500 kronor. 


Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés preliminära beslut att fördela 88 006 500 kronor i 


bidrag till friluftsorganisationer för bidragsåret 2023 fastställdes (bilaga 1). 


Bidragen lämnas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende 


Naturvårdsverket, anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer. Förordningen (SFS2010:2008) 


om statsbidrag till friluftsorganisationer bifogas (bilaga 2).  


Följande ansökande ansåg kommittén inte uppfyllde gällande förordning och kan därför inte 


beviljas medel; Miljöverkstan Flaten samt Hej Främling. 


Bidragsmottagande organisation erinras om skyldigheten att, enligt 13§ bidragsförordningen, 


senast 1 april året efter utgången av bidragsåret redogöra för hur bidraget har använts samt 


beträffande verksamhetsbidrag lämna en redogörelse för vilket resultat som uppnåtts. Vidare 


ska till redovisningen av bidraget bifogas ett intyg från organisationens revisor. Om bidraget 


uppgått till minst fem prisbasbelopp (2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken) ska revisorn 


vara en auktoriserad eller godkänd revisor.  


En förutsättning för att kunna erhålla bidrag för kommande budgetår är att tidigare 


återrapportering har varit fullständig och inlämnad i tid.  


I de fall organisationer erhållit ett verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 


organisationen att vid kommunikation av projektet(en) ange Svenskt Friluftsliv som 


finansiär. I de fall bidraget är ett organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 


organisationen att, där så är lämpligt, kommunicera att Svenskt Friluftsliv givit stöd till 


organisationen (till exempel på hemsida, årsredovisningar mm). 


 


§ 8. Fortsatt hantering av besluts- och kommunikationsprocess samt 


talesperson 


Svenskt Friluftslivs kansli meddelar berörda organisationer det definitiva 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. 


 


§ 9. Utvärdering av ansökningsprogrammet SBS Manager och förslag på 


namn 


Ledamöterna ansåg samtliga att ansökningsprogrammet var bra och mer lättarbetat mot 


tidigare lösning. Inför nästa år är förhoppningen att vi alla lärt oss dra fördel av alla 


funktioner och vidareutvecklat vårt sätt att arbeta med ansökningarna utifrån programmet. 


Önskan framfördes om förtydligande över löneberäkningarna i projektbudgetarna. 


Vidare ser ledamöterna gärna att fleråriga projekt där den som ansöker missat att ange detta 


kan kompletteras och förtydligas av administratörer i programmet.  


Sekreteraren passade hon på att uppmana ledamöterna att komma med namnförslag på 


programmet. 


 


§10. Övriga frågor 


Inga övriga frågor fanns att hantera denna gång. 


 


§11.  Nästa möte och avslutning 


Nästa möte blir den 28 april klockan 14 – 16 då inkomna redovisningar, återrapporteringen 


till regeringen via Naturvårdsverket samt eventuella medskick till styrelsen inför kommande 


år hanteras. Höstens möten bestämdes till 18 oktober klockan 9:30 – 11:30 förberedande 


möte, dit representanter från DigiPlant bjuds in för att lära ut ansökningssystemets 


möjligheter inför kommande preliminära fördelning av medel den 14 november som är ett 


heldagsmöte klockan 9:30 – 16:00.  


Ordförande tackade alla för väl genomfört möte och förklarade det för avslutat. 


 


Sekreterare 


 


 


 


Elisabeth Rytterström 


 


Justeras 


 


 


 


Cecilia Magnusson   Therese Palm 


ordförande    protokolljusterare







Fördelning av bidrag för 2023 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 


om statsbidrag till friluftsorganisationer                                                     Bilaga 1 


Organisationsbidrag per organisation Belopp kr 


(Förändring relateras till motsvarande bidrag föregående 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 % 


 


Summa organisationsbidrag 34 912 000 







Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 


 


BirdLife Sverige 


Tilldelas bidrag till projektet ”Naturlänken” med (1 313 550 kr) samt till 


”Naturuppdraget” med (363 000 kr) 1 676 550 


Cykelfrämjandet,    


Tilldelas bidrag till projektet ”Stigcykling för barn och ungdomar med NPF”  


med (1 051 750 kr), ”Stigbyggande med hållbarhet som mål” med  


(632 500 kr), ”Fjällvett för stigcyklister” med (256 200 kr), 


”Cykelturer för alla, digitalisering av Cykelfrämjandets cykelturer” med 


 (385 000 kr), ”Cykling till och i naturen för alla” med (495 000 kr), 


”Handbok om stigcykling och mtb” med (245 000 kr) samt till 


”Familjecykling med nybörjarcyklister” med (700 000 kr) 3 765 450 


 


Friluftsfrämjandet, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Naturen som återhämtning - för  


hållbarare unga och miljö” med (1 290 000 kr), ”Lokala backen för  


miljö och folkhälsa” med (792 000 kr) samt till ”Friluftsfrämjandets  


agenda för ett hållbart friluftsliv 2030” med (1 500 000 kr) 3 582 000 


 


Förbundet Skog och Ungdom,   


Tilldelas bidrag till projektet ”Skogskompisar i Bostadsområden” 


med (405 000 kr) samt till ”Läger i parken” med (360 000 kr) 765 000 


Korpen Svenska motionsidrottsförbundet,  


Tilldelas bidrag till projektet ”Världens största tipspromenad”    1 500 000 


 


Riksförbundet Hälsofrämjandet, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Fredagsfys med Hälsofrämjandet i ur  


och skur” med (132 000 kr) samt till ”Allsidig seniorträning i  


naturen” med (125 000 kr) 257 000  


 


Riksförbundet Sveriges 4H,          


Tilldelas bidrag till projektet ”4H:s matresa; äta ute” med (1 045 000 kr), 


”4H:s digitala ledarskaps satsning” med (813 000 kr), ”Ett friluftsliv nära  


dig” med (515 000 kr), ”Sommarläger på nya platser” med (1 123 000 kr)  


samt till ”4H som en del av ett hållbart samhälle” med (1 016 000 kr) 4 512 000 


 


Scouterna,  


Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsliv och äventyr för alla” med 


(2 143 000 kr), ”Framtidens ledarstöd” med (1 650 500 kr) samt till  


”Scouternas hållbarhetsverkstad” med (2 068 500 kr) 5 862 000 


 


Sportfiskarna,  


Tilldelas bidrag till projektet ”Klass Draget” med (1 975 000 kr), 


”Ett rikt friluftsliv i skolan” med (2 675 000 kr), ”Utbildningspaket i  


föreningen” med (890 000 kr), ”Hållbart sportfiske” med (300 000 kr)  


samt till ”Friluftsliv för god folkhälsa” med (2 850 000 kr) 8 690 000 







Svenska Brukshundsklubben, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Nystart hållbarhet” 1 625 000 


Svenska Frisksportförbundet, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Allemansrätten i bild” 25 000 


 


Svenska Islandshästförbundet,  


Tilldelas bidrag till projektet ”Ridutmaningen 2023” med (935 000 kr), 


”En hållbar framtid genom hållbar hästhållning” med (290 000 kr) samt 


till ”Pojkar som rider islandshäst – fokus verksamhet för barn och unga”  


med (305 000 kr) 1 530 000 


Svenska Kanotförbundet,       


Tilldelas bidrag till projektet ”100% Friluftspaddling - Friluftstjänst 2023” 


med (745 000 kr), ”Allt om paddling” med (554 500 kr) samt till 


”Hållbar strategi med nationell ramverk kanotleder och friluftspaddling” 


med (705 000 kr) 2 004 500 


 


Svenska Klätterförbundet, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Klättringens klimatavtryck – kartläggning 


av ekologiska fotavtrycket” med (230 000 kr), ”Klättring på schemat  


– fortsättning Utbilda idrottslärare för klättring” med (430 000 kr), 


”Lokala lägereldar” med (197 000 kr) samt till ”Each one teach one” 


med (372 000 kr) 1 229 000 


 


Svenska Kryssarklubben, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Yacht training center” med (1 000 000 kr), 


”Utbildning av befäl” med (375 000 kr), ”Skolundervisning med friluftstid 


och ingen skärmtid” med (250 000 kr), ”Ny på havet” med (260 000 kr), 


”Gå på sjön” med (65 000 kr) samt till ”Utveckla aktiviteter för hållbart  


båtliv, återanvänd ej skrota” med (120 000 kr) 2 070 000 


 


Svenska Livräddningssällskapet, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” med (960 000 kr),  


”Friluftsliv för alla vid vatten” med (1 350 000 kr), ”Flytvästdepåer,  


en del i ett hållbart och tryggt friluftsliv” med (900 000 kr) samt till 


”Hållbarhet från tanke till handling” med (750 000 kr) 3 960 000 


 


Svenska Naturskyddsföreningen,  


Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med  


Naturskoleföreningen och Sportfiskarna” med (1 271 000 kr) samt  


till ”Vilda grannar” med (1 120 000 kr) 2 391 000 


                                                             


Svenska Orienteringsförbundet,  


Tilldelas bidrag till projektet ”Digitalisering av Naturpasset” med 


(500 000 kr), ”Para-Hittaut” med (500 000 kr), ”Lärarfortbildning 


i orientering 0ch kartkunskap” med (650 000 kr) samt till ”Hittahem  


– orientering och friluftsliv i närområdet” med (1 050 000 kr) 2 700 000 







Svenska Turistföreningen, 


Tilldelas bidrag till projektet ”Klimatelefanten i friluftslivet” med  


(1 600 000 kr) samt till ”Vandring” med (2 650 000 kr) 4 250 000 


 


Sveriges Hundungdom 


Tilldelas bidrag till projektet ”Let´s walk about it”         700 000 


               


Summa verksamhetsbidrag 53 094 500 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







      Bilaga 2 
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