Förord
Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt
Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt
om sitt verksamhetsår för att bättre stämma överens med när flest personer väljer att gå med
och bli medlemmar, andra har uppgraderat sitt medlemsregister med hjälp av ny teknik och
en organisation har gjort registret helt mobilt så det kan följa med ut i terrängen. Några
organisationer har valt att satsa på appar för att öka sin tillgänglighet och finnas på forum
som allt fler vänjer sig vid att använda. När det gäller verksamheten har också mycket hänt,
några exempel är ledarutbildning via hemsidor, friluftsakademi för ledare, satsning på att till
år 2025 spegla Sveriges invånare i sin medlemskår, stötta Kungsleden, Get Real (ungdomar i
fjällen i framtiden) och min äventyrsdag! Nu börjar effekterna synas av den långsiktiga
inriktning samt den transparens som den av styrelsen tillsatta fördelningskommitten valt att
arbeta efter. All information finns utlagd på vår hemsida www.svensktfriluftsliv.se och
fungerar som idébank och kunskapskälla för de som tänker söka medel i framtiden.
Översökningsgraden har varit så hög när det gäller verksamhetsbidrag att endast hälften av
antalet projekt kunnat beviljas medel. Tänk om kappsäcken med penningar varit större, vad
hade mer kunnat förverkligas då?

Bromma 21 maj 2015

Ulf Silvander
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv
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Inledning
När det gäller fördelningen av anslaget för år 2014 hade Svenskt Friluftslivs
Fördelningskommitté i slutet av oktober 2013 ett fördelningsmöte där man tog ställning till
de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära fördelningen
av anslaget för 2014, som meddelades via mejl till samtliga föreningar som ansökt om medel.
Det formella beslutet togs i januari 2014 och sändes med mejl och brev till samtliga berörda
föreningar. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelningskommittéens beslutsmöten
finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.
Totalt inkom 62 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt 40 MSEK, varav 24
MSEK i organisationsbidrag (16 ansökningar) och 16 MSEK i verksamhetsbidrag (46
ansökningar). Översökningsgraden var 46 procent. Antalet ansökningar och organisationer
har ungefär varit de samma under de tre år som Svenskt Friluftsliv har fördelat medlen, dock
sjunker beloppen som organisationerna ansöker om vilket troligen rör sig om en anpassning
till rådande medelsnivå.
Arbetet med att fördela statsbidrag till friluftsorganisationer utgår ifrån förordningen SFS
2010:008 (se bilaga 1). Totalt fick 24 organisationer dela på anslaget 27,785 tkr, av vilka 68 %
fördelades som organisationsbidrag och 32 % i form av verksamhetsbidrag (projekt). Av de
24 organisationer som beviljats medel fick 5 organisationsbidrag och 9 fick
verksamhetsbidrag samt 10 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag.
Förteckning över sökta och beviljade bidrag för år 2014 bifogas (se bilaga 2). I
årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt
som beviljats medel (se bilaga 3).
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 av Svenskt
Friluftslivs styrelse.
Instruktionerna från styrelsen fastställdes den 23 september 2013, där fördelningskommittén
fick i uppdrag att prioritera de ansökningar/organisationer som har till huvudändamål att
bedriva eller främja ett långsiktigt hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning.
Fördelningskommittén bör sträva efter att maxbeloppet för organisationsbidraget ej
överstiger 100 kronor per medlem. En anpassning till detta skall ske senast efter tre år
(räknat från 2013 års budget). Vidare hade Fördelningskommittén ej mandat att bevilja
organisationsbidrag till fler organisationer än de som tidigare åtnjutit organisationsbidrag.
Vidare meddelade styrelsen i sina instruktioner att fördelningskommittén skulle sträva efter
att fördela de statliga medlen vid en och samma tidpunkt samt eftersträva en förutsägbarhet
till tidigare bidragsgivning när det gäller organisationsbidrag. När kommittén bedömde
ansökningarna skulle satsningar på barn och ungdomar i friluftslivet prioriteras. Dessa
instruktioner och prioriteringar omprövas årligen och gäller till dess kommittén får nya
instruktioner från styrelsen för Svenskt Friluftsliv och anslås på hemsidan.
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Fördelningskommittén höll ett extra heldagsmöte i november för att utvärdera sitt
arbete och göra en översyn av bidragshanteringen. Ett PM har tagits fram över
erfarenheterna av fördelning av friluftsanslaget under åren 2011-2015. Kommittén var
överens om att fem år går fort och det tar tid att genomföra förändringar särskilt med tanke
på de begränsningar som finns och har funnits. PM:an överlämnades till styrelsen för
Svenskt Friluftsliv. Vidare var kommittén nöjd med befintlig årsplan och önskade inga
förändringar i dagsläget.
Riksarkivet har varit på besök och inspekterat Svenskt Friluftslivs arkiveringsverksamhet
under hösten. Inspektionen föranledde inte någon åtgärd. Inspektionsrapporten ifrån
besöket erhölls i januari 2015.

Organisationsbidrag
Av de inkomna 16 ansökningarna för organisationsbidrag var det en organisation som
erhåller organisationsbidrag från annat håll, varför denna avslogs i enlighet med
förordningen (SFS 2010:2008). Här noterades deras särskilda skrivelse, där de anser att det
vore rimligt med ett ”friare verksamhetsbidrag” som bygger på den allmänna verksamhet
som bedrivs men som faller utanför ramen för såväl Riksidrottsförbundets, Svenska
Olympiska Kommitténs som Svenskt Friluftslivs ramar.
Kommittén enades om att höja lägsta nivån för organisationsbidrag till 50 000 kronor, då det
annars tar för lång tid för nya organisationer att komma upp i rimliga belopp. De
organisationer som tidigare legat för lågt p g a detta höjdes. Totalt beviljades 18 777 000
kronor i organisationsbidrag.
För att uppnå en förutsägbarhet vid fördelningen av medel tillåts en variation med en ökning
med 10 %, 5 %, oförändrat, eller med en minskning med 5 % eller 10 % per år. Vid speciella
fall kan dock en ökning ske med upp till 20 %.
I likhet med tidigare år uppmuntrar Svenskt Friluftsliv samtliga organisationer som uppbär
anslag att vara delaktiga i samhällsdebatten och i de olika arenor som arrangeras.
Två organisationer som uppbär anslag uppfyller inte den (nya) förordningen. Därför fasas
dessa ut under en treårsperiod. Utfasningen har skett med 1/3 per år och 2014 är det sista
året som de erhåller medel.
En PM över kriterierna finns på Svenskt Friluftslivs hemsida, tillsammans med ett års hjul
och presentation av samtliga ledamöter i fördelningskommittéen.
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Verksamhetsbidrag
Styrelsen för Svenskt Friluftsliv beslutade att fortsätta prioritera barn och ungdomar när det
gäller fördelning av verksamhetsbidrag avseende bidragsåret 2014.
46 ansökningar inkom, varav två organisationer inte var behörig utifrån förordningen, bidrag
kunde därför inte beviljas. Ytterligare 19 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom
befintligt anslag, resterande 25 ansökningar tilldelades 9 008 000 kronor.
Svenskt Friluftsliv konstaterar att flera av ansökningarna riktar sig till skolan och
fortbildning av lärare/pedagoger. Fördelningskommittén betonar därför vikten av att
projekten når utövaren samt att de blir kostnadseffektiva. Vidare konstateras att en del
projekt återkommer men i något ny tappning, därför anser fördelningskommittén det rimligt
att kunna återuppta bra projekt igen efter en paus på några år.

Redovisningar
Enligt gällande förordning ska de föreningar som erhållit bidrag redovisa dessa senast den
1:a april året efter bidragsåret. I likhet med tidigare år har samtliga föreningar redovisat sina
projekt men några kompletteringar kvarstår. För några föreningar är den 1:a april tidigt, då
deras årsredovisningar inte är helt klara. Det är en mindre förening som haft svårighet med
att få intyg från en kvalificerad revisor. Fördelningskommittén avser beakta detta vid
framtida fördelning av medel över brytpunkten. Det medför krav på kvalificerad revisor som
kan ta resurser i form av tid och pengar i anspråk.
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Svenska Botaniska Föreningen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

40 000 kronor
40 000 kronor

Får även statsbidrag från Naturvårdsverket för Floraväktarverksamheten.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 29 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

2 323

2 260

2 441

2 153

2 239

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Botaniska Föreningen (SBF) fortsätter sitt arbete med att sprida kännedom om den
svenska växtvärlden och att skydda och vårda den för framtiden.
Bidraget har använts i deras verksamhet med fältbotanik. De hade ett ungdomsläger i Skåne i
samarbete med Fältbiologerna där SBF investerade 30 000 kronor. På ungdomslägret deltog
12 ungdomar och två ledare. De Vilda Blommornas Dag anordnades den 15 juni i samverkan
med regionala botaniska föreningar. Sammanlagt 152 vandringar genomfördes över hela
landet.

Sportfiskarna
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

3 630 000 kronor
1 210 000 kronor
4 840 000 kronor

Sportfiskarna har under 2014 erhållit kortsiktiga och riktade projektmedel för miljö-, vattenoch fiskevårdsarbete från Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelser
m fl. om ca 3 200 000 kronor.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 22 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

53 236

52 354

52 436

52 968

54 294

4 219

3 720

5 033

4 447

Varav t o m 19 år
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Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Sportfiskarna uppvisar en stadigt positiv medlemsutveckling. De är nu större än på mycket
länge. Det är ett resultat av ett medvetet arbete gentemot målgrupperna barn och unga och
en långsiktig profilering av förbundet som nyckelorganisation i fiske- och vattenvårdsfrågor.
Förbundet bedriver en omfattande fiske- och vattenvårdsverksamhet i syfte att få till stånd
ett bra fiske som bygger på starka fiskbestånd i friska vatten. Här bidrar de till arbetet med
att nå de av riksdagen beslutade miljömålen om Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv.
Men förbundets arbete bidrar också till att nå de friluftspolitiska målen som riksdagen
beslutat om – antingen genom eget praktiskt arbete eller genom intressepolitiskt
påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare. Här kan särskilt nämnas målen
om Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten, Tillgång till
natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur, Ett rikt friluftsliv i skolan samt Friluftsliv för
god folkhälsa.
Men de konstaterar också att de kan göra mer för fler, bara de ekonomiska förutsättningarna
för friluftslivet är rätta och rimliga. Det är hög tid för ett friluftslyft i form av ett ökat statligt
engagemang i friluftsfrågorna genom ett fördubblat anslag till friluftsorganisationerna.

Verksamhetsbidrag
KlassDraget
Klassdraget är Sportfiskarnas mångåriga främjandeprojekt riktat mot skolbarn i grundskolan
åk 3-5. Konceptet består i en upplevelse- och lärorik heldag ute i naturen där praktiskt fiske
och friluftsliv står i centrum för en eller flera skolklasser.
Projektidén är lika enkel som uppskattad. En fiskeklubb och en skolklass gör en gemensam
anmälan om en fiskedag med pimpel- eller metspön hos Sportfiskarna. Härifrån skickas
sedan den beställda utrustningen till önskad adress. I utskicket medföljer ett pedagogiskt
inspirationsmaterial som ger flera förslag på övningar och lekar med fokus på allemansrätt,
säkerhet, vatten, fiske, fiskevård, samarbete- och gruppövningar samt utomhusmatlagning.
Klassdrags-dagen genomförs sedan vid ett tillgängligt och trevligt vatten där det praktiska
fisket anpassas efter elevgruppens förutsättningar och där de pedagogiska övningarna vävs in
under dagens gång. Efter dagen får barnen behålla sina spön för framtida spännande
fiskeäventyr på sin egen fritid!
Förhoppningen är att barnens deltagande i Klassdraget kan skapa förutsättningar för ett
framtida engagemang till gagn för ett fortsatt kunskapsspridande om fiske och friluftsliv. För
många deltagande skolbarn blir fiskeutflykterna det första riktiga mötet med fiske och svensk
natur, med alla möjligheter till upplevelser och lärdomar som detta ger.
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Förutom ett konkret arbete gentemot friluftspolitiska mål och folkhälsa bidrar projektet
också till kunskapsspridning om och intresse för fiske och friluftsliv. Detta ger i sin tur ökade
förutsättningar för en framtida vilja att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer,
liksom svenskarnas möjligheter att kunna fiska i öppna och friska vatten.
Svenskt Friluftsliv finansierar projektet och Svensk Sportfiskehandel (sportfiskets
branschorganisation) bidrar vid inköp av material.
Projektets mål om ett tredubblat omfång under 2014 – hela 7500 fiskande barn (jfr 2500
barn 2013), nåddes i oktober. Totalt kom 300 skolklasser ut på fiske och friluftsliv inom
ramen för projektet. Efterfrågan borgade för ett potentiellt än högre antal Klassdrag.
Projektets genomförandemål nåddes således med en god tidsmarginal.
Totalt deltog 102 skolor (det tredubbla jämfört med 2013) och 63 klubbar (det dubbla
gentemot 2013). Detta ger ca 3 klassdrag per deltagande skola och ca 5 klassdrag per
deltagande klubb. Projektet gav aktiviteter i nästintill alla svenska landskap. De starkaste
regionerna är som under tidigare år Svealand och östra Norrland.
Ca 100 av Klassdrags-dagarna ägde rum med pimpelspö på is, med tidsmässig tyngdpunkt
februari/mars. Ca 200 av Klassdrags-dagarna ägde rum med metspö på öppet vatten där
maj/tidiga juni var den absolut mest populära tidsperioden.
Ca 7 500 kompletta pimpel- och metspön delades ut till de deltagande barnen i samband med
de genomförda aktiviteterna.
Under året tog Sportfiskarna också fram ett nytt tryckt 16-sidigt pedagogiskt
inspirationsmaterial, vilket utgör ett klart lyft sett till bredd och kvalité jämfört med tidigare
versioner. Häftet innehåller allt från vetenskapliga argument för friluftsliv och
utomhuspedagogik till praktiska läroövningar såsom guldvaskning och allemansrätts-teater.
Materialet kommer att delas ut under kommande år.
Ekonomisk redovisning
Projektledning
Indirekt kostnad för ovan
Inköp av fiskeutrustning
Framtagande av infomaterial
Bidrag till fiskeklubbar
Resor
Övrigt
Summa

598 476
173 709
155 995
14 519
270 000
21 441
12 006
1 246 146
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Svenskt Friluftsliv
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 800 000 kronor
100 000 kronor
1 900 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 55 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och
talesman för friluftslivet. Vi har 24 medlemsorganisationer som har nära två miljoner
medlemskap.
Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga
medlen samt för den löpande verksamheten under året. I övrigt hänvisas till
årsredovisningen som bifogas (bilaga 3).
Verksamhetsbidrag
Green Team
Green Team startade i mars 2009 efter att man i Jönköping provat idén under hösten 2008.
Förutsättningarna inför 2014 vara att det skulle vara det sista året som Svenskt Friluftsliv
drev projektet Green Team. Projektledaren Anders Tysk har därför under 2014 arbetat en dag
i veckan med Green Team. Tidigare arbetade han halvtid med projektet. Ambitionen har varit
att under 2014 främst stötta med Studiefrämjandet, som från och med 2015 har ansvaret för
Green Team, så att överlämningen blir så bra som möjligt. Ambitionen har också varit att
stötta de Green Team-grupper som är igång och finnas till hands för de som vill starta. Bara
begränsade resurser har lagts på att initiera nya grupper. Det mest spännande som hänt
under 20014 vad gäller nya grupper är den satsning som Sundsvalls kommun har gjort. Där
har man stöttat Studiefrämjandet ekonomiskt så att en tjänst tillsatts som bara arbetar med
Green Team. Sundsvalls kommun vill på så sätt ge barn och ungdomar i tre områden i
Sundsvall möjligheter till en bättre fritid genom friluftsliv. Upplägget är spännande och
borde kunna bli ett gott exempel.
Många av Svenskt Friluftslivs medlemsföreningar har genom åren varit delaktiga i Green
Team. Mer än 1000 barn i mellanstadieåldern har under fem år provat på friluftsliv genom
Green Team. I 19 kommuner från Skellefteå i norr till Malmö i söder har fritidsgårdar med
hjälp av lokala föreningar, på så sätt erbjudit friluftsaktiviteter med hjälp av de lokala
föreningar som engageras. I första hand har projektet hittills vänt sig till barn och ungdomar
som sällan eller aldrig utövar friluftsliv. I praktiken innebär det ett par timmars prova-påaktivitet, en per förening, vid ett antal tillfällen. För den enskilda Green Team-gruppen blir
det en serie av aktiviteter under en termin, under skollov eller helger.
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Green Team har varit och är ett utmärkt sätt att marknadsföra sin förening för barn och
ungdomar och på så sätt arbeta med medlemsrekrytering och söka nya målgrupper. När
Studiefrämjandet nu tar över vidgas arbetssättet och målgrupperna för att bättre passa in i
Studiefrämjandets profil. Antalet organisationer blir också fler då det förutom Svenskt
Friluftslivs medlemsorganisationer även kommer att ingå Studiefrämjandets.
Studiefrämjandet ser Green Team som ett utmärkt sätt att praktiskt arbeta med föreningsoch ledarutveckling med de lokalt engagerade föreningarna. Men också att deltagarna inom
Green Team-grupperna kan få grundläggande kunskaper kring natur, miljö, allemansrätten,
mm. Green Team blir även ett utmärkt sätt att arbeta med mångfald och integration inom det
lokala föreningslivet.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Övriga omkostnader
Summa

120 000
46 826
186 826

Svenska Turistföreningen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

720 000 kronor
350 000 kronor
1 070 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 1 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

287 449

280 092

272 821

266 391

252 518

Varav 5-25 år

57 346

55 252

54 192

52 430

52 314

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
För 2014 avsåg Svenska Turistföreningen (STF) att använda bidraget främst till utveckling av
verksamhet för unga, utveckling av sina lokalavdelningar samt till kompetensutveckling inom
opinionsbildning.
Under 2014 har STF tack vare bidraget kunna erbjuda tjejer inom sin verksamhet
tillsammans att åka på läger till Abisko turiststation. Något som för många av tjejerna blev en
upplevelse för livet. De fick vandra på Kungsleden, en guidning i samevistet och i naturum
och självklart testa linbanan upp till Nouljas topp där det åktes stjärtlapp i snölegorna.
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Samtal fördes också om olika kulturer och tjejerna fick lära mycket om varandra och sig
själva.
Under året har STF jobbat med sin opinionsbildning och har tagit hjälp av en byrå för att
uttrycka sina hjärtefrågor och hitta ett sätt att förtydliga sitt opinionsarbete i organisationen.
Ett arbete som kommer att börja synas under 2015.
Flera lokalavdelningar har fått möjlighet att mötas på regionala träffar runt om i landet.
Tyvärr har man inte lyckats bilda några nya lokalavdelningar 2014, de har dock intresserade
människor i Piteå och delar av Dalarna som vill gärna vill engagera sig lokalt. Man hoppas
därför att kunna få igång under 2015. STF kunde också betala ut mer pengar till
lokalavdelningarna i form av olika projektbidrag, vilket bland annat resulterade att
lokalavdelningarna i Stockholms län gick ihop med en monter och medverkande på
vildmarksmässan i Älvsjö i mars månad.
I övrigt har STF genom detta stöd också kunnat vidarutveckla sin insamlingsaktivitet "stötta
Kungsleden" och deras medlemskommunikation ut mot sina medlemmar.
Verksamhetsbidrag
GetReal Summer 2014
2 300 ungdomar ansökte om att få delta i GetReal. 375 deltagare togs ut och 272 genomförde
den fjällvandring som ingick i projektet. Under vandringen hade ungdomarna i uppdrag att
komma med förslag på åtgärder som kan vidtas för att fjällen skall bli en attraktivare
reseanledning för unga. Totalt genomförde ungdomarna 1521 dagar på fjället.
I rapporten ”1521 dagar på fjället” redovisas ungdomarnas idéer och synpunkter på dagens
utbud, ett spännande underlag för hur fjällets aktörer bättre kan skapa verksamheter som
tilltalar unga besökare. Rapporten har uppmärksammats stort i medier och branschen har
visat stort intresse, den finns på STFs hemsida www.svenskaturistforeningen.se/getreal .
Ekonomisk redovisning
Från bidraget 2013 har 202 528 kr förts över till verksamheten 2014.
Det totala bidrag som redovisas är därför 552 528 kr.
Projektledning
Verktyg för uppföljning
Rapportkostnader
Bussresor
Proviant
Logistik/flygmaterial
Summa

221 011
31 000
34 150
63 101
139 000
64 266
552 528
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Cykelfrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

530 000 kronor
530 000 kronor

Får även statsbidrag från Trafikverket och Energimyndigheten.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 48 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

5 501

5 501

5 593

4 879

4 990

227

193

175

173

Varav 0-25 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Organisationsbidraget har i huvudsak använts till styrning av Cykelfrämjandets verksamhet i
form av kansli- och personalkostnader samt till kostnader för medlemstidningen Cykling,
medlemsregistret och hemsidan.
Under året har de bl.a. tagit fram en ny layout till medlemstidningen och tillsatt ett
redaktionsråd, jobbat fram en ny hemsida som lanseras i mars 2015 samt tagit fram en ny
logga.
Under 2014 firade de sitt 80-årsjubileum med en medlemskampanj som gav dem ett antal
nya medlemmar.
De har arrangerat 2 välbesökta regionala inspirationskonferenser, en i Göteborg och en i
Uppsala, anordnat cykelkurser för vuxna i ett antal kretsar och deltagit i olika arrangemang
och möten för att föra fram sitt budskap om vikten av att röra på sig för hälsan och miljöns
skull samt varit aktiva på Almedalsveckan. Vidare har de skrivit debattartiklar och gjort
undersökningar, anordnat regelbundna lokala cykelturer, cykelorienteringar, cykelbingo,
kulturcyklingar, lunchcyklingar, allt för att inspirera till cykling i vardagen och arrangerat
CykelTuristVeckan 2014 som var förlagd till Motala. Varit aktiva i kommuner för att förbättra
cykelvägar till skolor och arbetsplatser samt för att få bättre motions- och
rekreationscykelvägar. De är också remissinstans till flera kommuner när nya cykelplaner ska
tas fram. En trafikutbildning har startats i ett antal skolor. De har även arbetat med projekten
Cykelfrämjandets Kommunvelometer, Bed&Bike, Cykelspåret, Cykelrapporten,
Trafikantveckan samt deltagit i ECF:s Ledarskapsprogram.
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Svenska Ornitologiska Föreningen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

65 000 kronor
65 000 kronor

Organisationen rekvirerade aldrig sitt anslag, då de beviljats organisationsbidrag direkt från
Naturvårdsverket.

Svenska Folksportförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

32 000 kronor
32 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 40 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År
Föreningar

2010

2011

2012

2013

57

54

51

40

Medlemmar 4 200

4 000

2014

3 800

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Förbundet har använt organisationsbidraget till olika medlemsavgifter som t ex Svenskt
Friluftsliv, IVV Europa och Internationella Folksportförbundet IVV samt tryckkostnader,
material och porto.

Scouterna
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 470 000 kronor
1 470 000 kronor

Får stöd från MUCF, projektbidrag från Allmänna Arvsfonden och bas- samt projektstöd från
Svenska Postkodlotteriet.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: ca 29 %
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Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

65 821

65 505

62 588

61 980

63 435

48 776

46 386

45 983

46 608

Varav ungdomar 6-25 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Scouting för alla

Efter att ha arbetat i projektet ”Scouting tillsammans med etniska organisationer” sökte
Scouterna inför 2014 medel för projektet ”Scouting för alla”. En satsning som möjliggör för
dem att fortsätta utveckla och stötta framväxten av nya scoutkårer, i nya former, såväl som
metodutveckla och kompetensutveckla i organisationen och bland personalen. Fokus har
under året legat på förankring och spridning, i de nya kårerna, som också blivit fler, och i
organisationen.
Den absoluta huvuddelen av kostnaderna är knutna till löner. Det rör sig om en
nystartskonsulent som utvecklat och stöttat ny scoutverksamhet, och en
mångfaldskoordinator som arbetat övergripande med Scouternas mångfalds- och
förändringsarbete.
Scouterna har tidigare identifierat behov av att skapa en struktur för effektivt
mångfaldsarbete där man kan göra kvalificerade och strategiska bedömningar kring vilka
satsningar de behöver göra och hur de kan samverka. Det arbetet har fått ta mycket plats
under 2014 och man är äntligen i mål.
I januari 2015 antogs deras ”Taktiska plan för mångfald”, ett dokument som sammanfattar
Scouternas målsättningar med sitt mångfaldsarbete över tid, deras metoder på vägen dit och
deras prioriteringar av olika satsningar. Metoden är en 10-stegsmodell som löper från analys
och beslut, via utbildning och kommunikation till nystart, breddning och utvärdering. Hela
tiden planeras implementering och spridning löpande för att inte bli något som görs sist eller,
ännu värre, efter att projektperioderna avslutas.
I Scouternas strategi står formulerat att Scouternas medlemsbas år 2025 ska spegla Sveriges
befolkning gällande etnicitet och socio-ekonomisk bakgrund. I dagsläget är Scoutrörelsen
ganska långt från målet, vilket bland annat presenteras i Värsta Rapporten som skapats inom
ramen för projektet Värsta fördomen. För att nå målet måste man jobba effektivt och en av de
framgångfaktorer Scouterna identifierat efter att ha jobbat inom många mångfaldsprojekt är
att jobba tillsammans med redan befintliga aktörer. I nystartsarbetet blir det då etablerade
etniska organisationer och församlingar respektive de nya förortsrörelserna som blir vägen in
mot nya målgrupper, två helt olika typer av nystartsarbete.
Det har också varit centralt att man i arbetet inte gått in med inställningen att Scouterna vet
hur den nya verksamheten bör utformas: hela utgångspunkten i samarbetet med nya
organisationer och aktörer är att mötas, lära av varandra och utvecklas tillsammans med
utgångspunkt i en bredd av erfarenheter och kunskaper. Från Scouternas sida tar man med
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sig en etablerad metod (scoutmetoden, deras utbildningar, förankring) och de personer man
inleder samarbeten med tar med sig helt andra ingångar. I det mötet uppstår nya metoder
och tillvägagångssätt som leder mot en verksamhet som är öppen och tillgänglig för fler.
Under 2014 har en scoutkår i Tensta, Universum, framgångsrikt startats upp. Kåren består av
barn, unga och vuxna med varierad bakgrund, men med det gemensamt att väldigt få har
tidigare erfarenhet av scoutverksamhet. Det har lett till en metodutveckling tätt knuten till
scoutprogrammet, där man fokuserat på vad som är relevant i vilken kontext och för vem.
Samtidigt har formerna för verksamheten utmanats och utvecklats för att passa i kontexten.
Dessa lärdomar sprids sedan vidare för att starta fler scoutkårer under år två och tre.
Sedan ett par år tillbaka har Scouterna haft möjlighet att utveckla, etablera och stötta nystart
av ortodoxa scoutkårer. Tillväxten går snabbt och arbetet etableras allt mer. Till skillnad från
nystartsverksamheten i Tensta, där alla som nu engagerar sig stått eller står långt från det
etablerade civilsamhället och scoutrörelsen, är många barn, unga och vuxna i de ortodoxa
församlingarna, vana vid föreningsliv. Ungefär hälften har tidigare scoutbakgrund, främst
från Irak, Libanon, Egypten och Syrien. Det ger givetvis andra förutsättningar och
utmaningar, och väldigt många internationella samverkansmöjligheter.
Under året har den personal som arbetat med mångfald i Scouterna hållit
kompetensutveckling för kollegor och fokuserat mycket på metodutveckling. Samtidigt som
metoder sammanställs och sprids, såväl i kansliorganisationen som i den ideella
organisationen. Allt man gör koncentreras hela tiden till att alla som brinner för scouting och
delar Scouternas värderingar ska kunna vara en del av Scouterna. Skall detta bli
framgångsrikt behöver man förenkla för sina existerande scoutkårer att öppna upp sig och
möjliggöra för fler att starta nya scoutkårer.
Ekonomisk redovisning
Personalkostnad inkl OH
Nätverksträffar
Lägerarrangemang
Revision
Summa

877 952
20 616
40 900
18 125
957 593

Reclaim the friluftsliv
Under 2014 genomfördes tre stycken kurser i konceptet Friluftsledarkurs; Friluftsledarkurs
Klättring, Friluftsledarkurs Kanot och Friluftsledarkurs Kajak. Dessa följde de
utbildningsnormer som Svenska Klätterförbundet och Svenska Kanotförbundet satt upp
(Grundkurs i klippklättring och Paddelpasset nivå Grön). Totalt utbildades 18 scoutledare i
friluftsledarkurs och cirka 90 scouter mellan 13-18 år fick uppleva hajk inom klättring, kanot
eller kajak.
Utvärderingarna och det intryck som kursledarna fått visar att friluftsledarkurserna har varit
mycket uppskattade. Till exempel så uppger 100% att de skulle vilja gå en liknade kurs igen,
och 85% att de kommer använda den friluftsaktivitet de fått utbildning inom när de leder
grupper i friluftsliv. 100 % av kursledarna skulle också vilja vara kursledare på en
friluftsledarkurs igen.
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I bidragsansökan angavs att fyra utbildningar skulle tas fram. Då det finns en stor efterfrågan
av utbildning i fjällvandring inom Scouterna inleddes samtal med Fjällklubben om att
arrangera en Friluftsledarkurs Fjäll tillsammans utifrån deras utbildningsupplägg för
fjälledarnormen. Tyvärr skulle det behövts längre tid för att få till en sådan utbildning.
Förhoppning är att få till ett samarbete med Fjällklubben under 2015. Under 2014 inleddes
dock ett samarbete med Scouternas Överlevnads kurs och ett kursupplägg för
Friluftsledarkurs Överlevnad togs fram och skall genomföras 2015.
Till följd av att det bara var tre av de angivna fyra utbildningarna som genomfördes
utbildades också färre scoutledare än vad som angivits i bidragsansökan och även färre
scouter kom ut på hajk. Dessutom visade det sig vara svårt att rekrytera deltagare till
Friluftsledarkurs Kanot. Detta beror troligen på att kanotpaddling är en vanlig
friluftslivsaktivitet inom Scouterna och att scoutledare därför inte tycker sig vara i behov av
utbildning inom detta område. Men de menar dock att just eftersom kanotpaddling är en så
vanlig friluftslivsaktivitet så är behovet av utbildade scoutledare extra stort.

Ekonomisk redovisning
Projektledare 50% (OH-kostnader om 100 000 kr)
Subvention av kurs/arrangemang
Marknadsföring av utbildningar och arrangemang
Summa

326 760
139 804
12 550
479 114

Svenska Båtunionen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

365 000 kronor
113 000 kronor
478 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 6%
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

162 000

172 000

172 538

167 987

168 552

Varav 0-20 år

3 000

2 050

1 525

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara
insjöar och över 1 000 km kanaler. Båten är för många människor deras allra viktigaste
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fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten
till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet
formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela
landet.
Organisationsbidraget har används till att hålla kansli samt sprida information och kunskap
om svenskt fritidsbåtsliv bland beslutsfattare, media och allmänheten. Svenska Båtunionen
har under året arrangerat Båtting på mässan Allt för sjön i samarbete med SweBoat, där
företrädare för regering, riksdag, kommuner, myndigheter och representanter för båtlivets
egna organisationer och branscher.
Verksamhetsbidrag
Båtskolan
Ekonomisk redovisning
Genomförd grundutbildning med lokal och föreläsare/utbildare
Genomförd instruktörsutbildning med lokal och föreläsare/utbildare
Tryck av 1000 böcker, jolleseglaren 1 och 2 samt Båtföraren
Summa

23 925
25 177
62 946
112 048

Svenska Orienteringsförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

305 000 kronor
305 000 kronor

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet men inte till detta projekt.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 1%
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

92 350

85 795

75 579

72 381

73 829

Varav 0-20 år

27 705

25 740

22 052

22 328

27 109

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Lärarfortbildning i orientering
Bidraget har gjort att förbundet har kunnat utveckla och genomföra steg 2 i
lärarfortbildningen på flera håll i Sverige. En grupp som sattes samman redan 2013 har
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under året vidareutvecklat ett betyg- och bedömningsstöd för orientering/kartkunskap i
skolan samt träffat Skolverket i frågan. Bemötandet för steg 2 har varit oerhört positivt. Just
betyg och bedömning som ingår i steg 2 är mycket efterfrågat. Även steg 1 i
lärarfortbildningen har bedrivits under året där vi nått lärare som inte tidigare gått första
steget, många av dessa har sedan valt att även gå steg 2.
Totalt genomfördes lärarfortbildningar på 35 orter i Sverige, från Umeå i norr till Lund i
söder. Totalt har 18 stycken steg 1 och 16 stycken steg 2-fortbildningar genomförts. I Lund
blev det ett deltagarrekord på 49 deltagare på steg 1 och 35 deltagare på steg 2. Totalt gick
345 lärare fortbildningen under 2014.
Efter vårens utbildningstillfällen gjorde Orienteringsförbundet en utvärdering av
fortbildningen och på frågan "hur nöjd är du med fortbildningsdagen/dagarna?" fick de
medelvärdet 4,61 där 5 är högsta betyg.

Ekonomisk redovisning
Fortbildning steg 2 för kommuner
Projektledning
Summa

200 000
105 000
305 000

Riksförbundet Sveriges 4H
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

560 000 kronor
560 000 kronor

Får även statsbidrag från Ungdomsstyrelsen, dock inte till detta projekt.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 7 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

11 445

11 885

11 692

12 982

11 265

9 270

9 453

8 576

Varav 7-25 år
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Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Friluftsliv i 4H:s matskolor
4H har under 2014 haft olika verksamheter där cirka 200 barn och ungdomar fått pröva på
skilda aktiviteter som syftat till att utöka mängden friluftsliv i sina ordinarie matskolor men
också att titta på möjligheterna att utveckla en matskolekurs som enbart riktar sig mot
matlagning utomhus. Den senare varianten är då tänkt att antingen kunna genomföras som
en helt enskild kurs alternativt som en uppföljningskurs för deltagare som genomgått deras
traditionella matskola och gärna vill fortsätta lära sig om ett gott och hälsosamt liv.
De aktiviteter som genomfördes i samband med 4H:s riksläger hade generellt en äldre
målgrupp än vad deras matskolor i vanliga fall har. Det fanns två syften med det valet. För
det första har 4H idag svårt att finna verksamheter som lockar tonåringar att vara kvar som
medlemmar och för det andra är det ofta den åldersgruppen som är ledare för deras
matskolor och genom att ge dem chansen att själva prova på matlagning utomhus så är
förhoppningen att de tar med sig sina nya erfarenheter när de leder egna matskolor.
Aktiviteterna visade på ett positivt resultat och redan under 2015 kommer 4H kunna få in
konceptet i sin ordinarie verksamhet. (Bland annat har Jämtland bjudit in deltagare från hela
landet att genomföra en vandring med matlagning enligt det koncept som testades på
rikslägret). Däremot var det under testerna tydligt att förkunskapen såväl om friluftsliv i
allmänhet som om vilka bär, svampar, fiskar e t c som går att äta varierade stort mellan
deltagarna. De hann få med en del recept i matskolornas recepthäfte redan 2014 men till
häftet som kommer 2015 behöver de komplettera med fler recept där det tydligt framgår
vilka bär som ska ingå/kan ätas. För att kunna genomföra matskolor med friluftsinriktning
mer storskaligt kommer de också behöva arbeta fram utbildningsmaterial i vad som är ätbart
i naturen samt en grundläggande utbildning exempelvis i hur man klär sig för att hålla
värme.

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Administration
Resor
Kost och logi
Kurser för att testa
Utbildningsträffar
Utvärderingsträff
Summa

131 570
42 938
23 714
5 622
54 694
42 044
28 757
329 339
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Fokus Väst
Projekt focus Väst har varit ett projekt som syftat till att värva nya medlemmar och starta nya
klubbar i Halland samt Västra Götaland. Projektet har varit en fortsättning på två liknande
projekt som genomförts tidigare år i norra Sverige (Focus Norr) och i mälardalsregionen
(Focus Mälardalen) och i ansökan till 2014 års projekt ingick också att ta till vara på de
erfarenheter man fått under samtliga tre projekt genom att skriva ett metodhäfte för
medlemsvärvning och ta fram en workshop som ger vägledning för lokalföreningar/län som
vill arbeta med medlemsvärvning och uppstart av nya klubbar.
Projektets huvudfokus var att komma till skolor och informera om 4H i klassrummen. Här
kan konstateras att allt fler skolor har som policy att inte släppa in föreningar. Det innebär
att de under projektet bara lyckades få komma in i sex skolor och att de direkt träffade cirka
700 elever via skolbesök. Sammantaget uppskattas att projektet har träffat cirka 2 500 barn
och unga personligen och spridit riktad information/inbjudningar till ytterligare cirka 1 000
barn. Tyvärr saknar 4H möjligheter att mäta hur projektet har påverkat
medlemsutvecklingen.
Sammanlagt har fyra klubbar startats inom projekttiden och ytterligare tre är på väg att
formellt starta under 2015 med medlemmar som nåddes i projektet. I alla aktiviteter som
klubbarna har haft har de planerat in olika former av enklare friluftsaktiviteter och en
uppskattad testverksamhet var att de hade olika stationer där deltagarna (runt åtta år gamla)
praktiskt fick lära sig mer om allemansrätten, hur man klär sig för att vara ute och vad man
ska tänka på om man går vilse i skogen.
En stadsklubb har startat i Mariestad, och försök att starta stadsklubbar har också
genomförts dels i Trollhättan under våren 2014, dels i Halmstad under hösten 2014.
De har med hjälp av ideella som deltagit i projektet tagit fram ett metodhäfte och en
workshop som ska hjälpa deras lokalföreningar/län att arbeta med medlemsvärvning. I dessa
material finns samlat de erfarenheter som de har dragit av de tre år Focusprojekten har
genomförts. Dessutom har de under året påbörjat arbetet med att ta fram ett särskilt
”Startaklubb kit” som ska underlätta för människor som vill starta 4H på orter där de idag
saknar verksamhet. I kitet ingår praktisk information så som stadgar, mallar för årsmöten
och verksamhetsberättelse. Där finns också rekryteringsfoldrar, lite give aways,
verksamhetsförslag bland annat med aktiviteter som riktar in sig på friluftsliv som aktivitet
för att må bra samt ett startbidrag på 2 000 kronor så att den nystartade klubben kan
finansiera sina första verksamheter.
4H genomförde två inspirations/utbildningsträffar för ideella som vill vara med och värva
nya medlemmar. I utbildningarna lades särskilt fokus på hur de kan använda friluftslivet som
en viktig del inte bara i själva verksamheten utan också som en viktig faktor när de värvar
medlemmar.
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Projektet har lett till att ett antal nya klubbar bildats, 1000-tals barn fått lära sig mer om vad
4H kan erbjuda för friluftsverksamhet och de har utbildat ett 20-tal unga ideella som
kommer att fortsätta arbeta med medlemsvärvning. Dessutom skaffade de sig mycket
kunskap om hur de långsiktigt kan jobba vidare med att värva flera medlemmar. De har med
hjälp av metodhäftet, workshopen och ett påbörjat arbete med att ta fram ett helt startaklubb kit säkerställt att de kunskaper de samlat på sig kommer att leva kvar i organisationen
och bli en del av deras ordinarie verksamhet.
Ekonomisk redovisning
Projektledning
Inspiratörer
Administration
Kost, logi, resor
Utbildning inspiratörer
Pr material
Metodhäfte, WS
Övrigt
Summa

57 625
42 296
36 343
35 980
36 227
21 894
49 184
18 000
297 549

Svenska Livräddningssällskapet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

1 875 000 kronor
500 000 kronor
2 375 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 14 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

Medlemmar totalt

4 057

Varav under 25 år

2012

2013

2014

* 19 435

18 982

18 190

19 168

15 879

14 877

16 106

15 736

*Räknar numera på annat sätt, simskolorna ingår.
Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är den organisation som arbetar för ett säkrare
friluftsliv i, på och kring vatten. De står med många års erfarenhet för kompetens och
kunnande i frågor som rör vattensäkerhet. Svenska Livräddningssällskapet har en lång
historia bakom sig. Ända sedan 1898 har de arbetat oförtrutet med att informera om säkerhet
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i och kring vatten. Under alla dessa år har de förespråkat simkunnighet, livräddning och
säkerhet som naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av vad Sverige har att
erbjuda. Vi har fler än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa att använda på ett säkert sätt,
utan att utsätta oss för onödiga risker. De riktar sig med sin vattenkunskap till alla, men
ägnar särskilt intresse åt barnens säkerhet. Riksorganisationens kansli består av nio
anställda, ett fåtal av deras regionförbund har anställd personal - resterande verksamhet
drivs av ideella eldsjälar. Dessa är navet i arbetet för att minska antal drunkningsolyckor till
noll. Genom deras starka engagemang gör de skillnad i människors liv!
Under 2014 har man fokuserat på att utöka och stärka sin ungdomsverksamhet,
sommarsimskolorna, att mäta och följa upp simkunnigheten i Sverige, arbetat målmedvetet
mot skolan gällande simkunnighet och fortsatt sitt framgångsrika vattensäkerhetsprojekt
Babybojen. Ett viktigt led att stärka sina sommarsimskolor har varit att kunna dela ut ett
gratis material samt frakt, stöd och coachning från utbildare samt fortbildningar. Under 2014
har sommarsimskolorna besökts av över 22 000 barn, vilket är en ökning med ca 2 000 barn
jämfört med 2013!
SLS har också genomfört en stor simkunnighetsundersökning under 2014, som visar att 87 %
av den vuxna befolkningen kan simma 200 meter. En ökning med fem procentenheter
jämfört med 2012.
Utbildningar är ett av deras viktigaste redskap för att nå sitt mål; noll drunkningar. Antal
simlärare som har utbildats under 2014 har återigen ökat, vilket är glädjande. Under 2014
utbildade de 367 simlärare!
SLS:s arbete med att skapa opinion, samt påverka beslutsfattare har prioriterats särskilt
mycket under 2014. Dels genom en kampanj om simkunnigheten, men också användningen
av flytväst har varit i stort fokus.
Barnens Livräddningsskola (BLS) är ett mycket viktigt verktyg för dem att nå ut i skolorna
och det arbetshäfte som tagits fram har skickats ut i 65 000 exemplar. Det är en ökning med
16% jämfört med 2013.
Drunkningsstatistiken redovisas varje månad, samt en sammanställning i slutet av året. Med
statistiken kan de få fram information om var deras insatser behövs bäst, vilka riskbeteende
man behöver fokusera på och var de ska rikta sin information för att få bäst genomslag. 2014
var ett mycket dystert år när det kommer till drunkningar, hela 137 personer omkom. Det är
den högsta siffran på 12 år.
I all deras verksamhet prioriterars barns säkerhet och deras självklara varande i det svenska
friluftslivet. Utan kunskapen om hur du på ett säkert sätt kan vistas ute, där vatten är ett
självklart inslag, blir rörelsefriheten begränsad. Utan Båtvett utsätter du dig för
risker när du paddlar kajak, utan Badvett utsätter du dig för risker när du fiskar från bryggan
och utan Isvett utsätter du dig för risker när du åker skridskor på isen. De är en självklar del
för att alla ska få ta del av friluftslivet - utan begränsningar.
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Verksamhetsbidrag
Livräddarkollo
- Informationsspridning om projektet och rekrytering av deltagare
- Introduktionsträff och utbildning del 1 - Tylösand
- Utbildning del 2, livräddning – Tofta
- Genomförande av kollon, 8 st totalt
- Utvärdering
Totalt har 13 personer deltagit i projektet och genomfört utbildningen. Totalt har 8 st
livräddarkollon genomförts (kollona genomförs oftast av 2 eller 3 ledare). I kollona har cirka
80 barn deltagit runt om i Sverige under sommaren 2014.
SLS har fortsatt fått mycket positiv respons från både föräldrar och barn. De kollon som
genomförts har också fått stor uppmärksamhet lokalt i media, vilket bidragit till spridningen
av de goda resultaten.
Projektet har också använt sig av etableringsstöd, för att starta upp och stötta barn- och
ungdomsverksamhet kopplat till projektet ute i landet. I Göteborg har två projekt drivits för
att öka barn och ungdomars medvetenhet om vattensäkerhet utomhus. I Halland fokuserade
man på elever i årskurs 5 och arrangerade en säkerhetsdag dit samtliga klasser i Halmstad,
Falkenberg och Varberg bjöds in.

Ekonomisk redovisning
Ledarutbildning 1, 13 personer
Ledarutbildning 2, 13 personer
Utvärderingsträff
Ersättning ledare (13 ledare)
Ersättning, projektledare
Materialhjälp till kollo (10st)
Etableringsstöd
Marknadsmaterial
Administration och planering
Summa

82 300
42 000
79 682
83 361
0
49 101
85 000
12 760
97 623
531 827

I början av 2014, under planeringsfasen i projektet, beslutade de att inte ta in en
projektledare externt, utan lösa projektledning med resurser hos befintlig personal. Istället
valde man att lägga dessa pengar på utbildningsträffarna, varför de överstigit den planerade
budgeten.
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Riksförbundet Hälsofrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag 220 000 kronor
Verksamhetsbidrag 100 000 kronor
Totalt
320 000 kronor

Har även stöd från Socialstyrelsen.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 21 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

Medlemmar totalt

ca 2 500

ca 2 300

ca 2 000

2 002

2014

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF)-med sin mer än 70-åriga verksamhet inom bl.a.
området friluftsliv/motion har inom ramen för tilldelat statsbidrag arbetat efter flera linjer
för att kunna möta upp till de intentioner som redovisats i bl.a. Regeringens skrivelse till
Riksdagen (2012713:51) ”Mål för friluftspolitiken”.
Bidraget har använts till Friluftsliv för alla - Spridning av "Frisk i naturen" – broschyr, porto
och administration. Vidare har ört- och trädvandringar hållits i skolor, kostnader för lokal
och övriga driftskostnader som t ex revisor.

Verksamhetsbidrag
Allemansrätten
Tryckning och utskick till skolor av lärarhandledning via utbudet.

136 000

Naturskyddsföreningen
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

580 000 kronor
580 000 kronor

Får även statsbidrag från Sida, HaV, Jordbruksverket, Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Vägverket, Konsumentverket och Viltvårdsfonden.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 34 %
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Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

191 000

190 000

190 000

192 000

203 000

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Mer friluftsliv i skolan 2014
Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna erhöll 2014 580 000 kr för
att genomföra projektet Mer friluftsliv i skolan.
Föreningarna har samordnat projektet tillsammans i form av planering, kommunikation och
utvärdering. Pedagoger från Naturskoleföreningen och Sportfiskarna har lett
fortbildningarna och stått för pedagogiska övningar och utrustning. Två pedagoger innebär
att de har kunnat erbjuda fortbildning för 40 pedagoger samtidigt. Naturskyddsföreningen
har hållit i administrationen och representanter från Naturskyddsföreningen har deltagit
under sex av fortbildningsdagarna.
Konceptet för fortbildningen utvecklades under våren 2014. Upplägget utgick från den
fortbildning som genomfördes 2013 och utvecklades med bland annat fiske- och vattenvård.
Handledningar för både genomförande av fortbildningen samt den lokala
Naturskyddsföreningens deltagande togs fram. Skolor bjöds in och därefter följde
administration, kommunikation med skolor, kretsar och kommuner samt dokumentation av
fortbildningarna.
Fortbildningarna ägde rum i lättillgängliga naturområden i Falun, Göteborg, Helsingborg,
Karlstad, Tyresö och Upplands Väsby. Fortbildningen vände sig till pedagoger i grundskolan
som vill inkludera mer friluftsliv i undervisningen, antingen i specifika skolämnen eller under
friluftsdagar. Fyra endagsfortbildningar och åtta tvådagarsfortbildningar anordnades, varav
två av tvådagarsfortbildningarna innehöll övernattning.
Fortbildningen innehöll:
• praktiska friluftsövningar kopplade till allemansrätten och etik, hur man gör upp eld,
utematlagning, friluftssäkerhet, naturvandring, artkunskap, fiske, fiske- och vattenvård,
håvning, platsens betydelse och samarbete i naturen.
• diskussion om och exempel på övningar om hur man skapar intresse hos barn för natur och
friluftsliv.
• diskussion om utomhuspedagogiskt arbetssätt.
• diskussion om värdet av att bevara och tillgängliggöra närnatur för barn.
Alla övningar utgick från Lgr 11 och anpassades efter platsens och deltagarnas
förutsättningar. Övningarna under fortbildningsdagen genomfördes i en särskild ordning för
att skapa det flöde som bibehåller deltagarnas fokus under hela dagen fram till reflektionen.
Här är de fyra grundkategorierna för övningarnas syften i denna process: Väcka entusiasm –
fokusera uppmärksamhet – direkt upplevelse – reflektion. Alla deltagare har fått ett intyg på
att de gått fortbildningen.
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Information om närnaturens och utomhuspedagogikens många värden har spridits till
politiker, skolor och allmänhet genom bland annat broschyrerna Bevara barnens skogar och
Naturskola – ett sätt att lära, föreningsutskick, tidningen Sveriges Natur (160 000 läsare),
www.naturskola.se, www.naturskyddsforeningen.se och www.sportfiskarna.se samt
kompendiet Mer friluftsliv i skolan.
Deltagande på konferenser och seminarier samt kontakter med myndigheter och forskare har
bidragit till att uppmärksamma projektet. Fortbildningarna har fått medial uppmärksamhet i
ett par kommuner. Fyra kommunalråd deltog under en av fortbildningsdagarna.
En utvärdering av projektet har genomförts i form av enkäter till deltagande pedagoger (52
procent svarsfrekvens) . Utvärderingen från pedagoger visar bland annat:
• 95 procent ger fortbildningen en positiv samlad bedömning.
• 97 procent anger att fortbildningen var inspirerande.
• 47 procent anger att deras inställning till undervisning om friluftsliv förändrats positivt
efter fortbildningen (52 procent anger att de har samma inställning som före fortbildningen).
• 49 procent anger att fortbildningen har gett ny kunskap om barns behov av vistelse i
naturen.
• 94 procent tycker att fortbildningen är ett lämpligt sätt att stimulera användandet av
utomhusmiljöer i undervisningen.
• 94 procent anger att de är intresserade av en uppföljningsdag med Mer friluftsliv i skolan.
Utvärderingen från deltagande kretsar är också mycket positiv och visar att projektet bidrar i
deras arbete för att uppnå de gemensamma syftena.
Effekter av projektet
• 20 fortbildningsdagar för 421 pedagoger har genomförts, varav 301 pedagoger fått två
fortbildningsdagar. (Att vi beslutade att genomföra tvådagarsfortbildningar istället för
endagsfortbildningar har inneburit att vi inte nått upp till det förväntade antalet deltagare.)
• Pedagoger från 63 kommuner har deltagit.
• Fortbildningen har gett deltagarna verktyg som ger dem bättre förutsättningar att bedriva
verksamhet som innefattar friluftsliv i skolan.
• Fortbildningen har gett deltagarna bättre förutsättningar för ett ämnesintegrerat
utomhuspedagogiskt arbetssätt som bidrar till målen i läroplanen.
• Natur där fortbildningarna har hållits har uppmärksammats som platser för pedagogisk
verksamhet och friluftsliv.
• Fler barn har fått bättre förutsättningar för att få kunskap om och möjlighet att uppleva
olika typer av friluftsliv.
• Värdet av att bevara och tillgängliggöra natur för utomhuspedagogisk verksamhet och
friluftsliv nära skolor och bostäder har uppmärksammats hos politiker, tjänstemän och
skolor i ett stort antal kommuner.
• Kännedomen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och pedagogiska)
har ökat.
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Ekonomisk redovisning
Lönekostnader
Res- och milersättningar
Kost och logi för fortbildare
Kost för deltagande pedagoger
Utrustning
Deltagande konferens
OH
Summa

412 883
57 595
16 660
28 388
7 131
1 695
56 273
580 625

Friluftsfrämjandet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

9 100 000 kronor
1 750 000 kronor
10 850 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 31 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

88 761

89 008

84 169

81 722

80 311

ca 35 500

ca 39 200

39 378

36 877

Varav 1-25 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Friluftsfrämjandet är en ideell förening vars ändamål är att främja en aktiv fritid genom
skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje.
Friluftsfrämjandets vision är ”Världens bästa friluftsupplevelser guidade av Sveriges mest
eftertraktade ledare”. Friluftsfrämjandet består av en riksorganisation, sex regioner, 340
lokalavdelningar och cirka 200 I Ur och Skur-förskolor och skolor.
Friluftsfrämjandet erbjuder genom 8 000 ledare och funktionärer sina medlemmar en stor
mängd friluftsaktiviteter över hela landet, aktiviteter som vänder sig till alla åldrar och
ambitionsnivåer. Friluftsfrämjandets stora barnverksamhet ger ett lärande för livet genom
bland annat Skogsmulle och I Ur och Skur-förskolor och skolor. Friluftsfrämjandets
utomhuspedagogik finns också i ett tiotal länder utanför Sverige, bland annat i Japan och
Finland.
Friluftsfrämjandets aktiviteter guidas alltid av ledare som gör turerna utvecklande, säkra och
roliga. Friluftsfrämjandets ledare utbildas för att ge medlemmarna härliga
friluftsupplevelser, gemenskap för livet och kunskap i friluftsliv.
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Friluftsfrämjandet bevakar friluftsmiljöfrågor i allmänhet och allemansrättsliga frågor i
synnerhet, för att alla ska få chansen till naturupplevelser både idag och i framtiden.
Medlemsavgifterna är den viktigaste finansieringskällan för Friluftsfrämjandet som helhet
eftersom den bidrar till både lokalavdelningarna, regionerna och riksorganisationen. De
statliga bidragen utgör idag en grundförutsättning för verksamheten och utgör cirka en
tredjedel av intäkterna för året.
Friluftsfrämjandet är mitt i ett stort utvecklingsarbete som börjar ge resultat i form av en
tydlig medlemstillväxt, ökad synlighet, framgångsrika projekt som möjliggör friluftsliv för
fler samt avtal med en rad för verksamheten viktiga partners. Parallellt med detta drivs också
ett stort internt projekt som syftar till att förse organisationen med ett adekvat och väl
fungerande IT-system. Under 2014 har kravställningen slutförts, leverantörer upphandlats
och utvecklingen påbörjats av system som hanterar medlemshantering, aktivitetshantering
samt webb. Under 2015 kommer samtliga delar av systemet att implementeras.
Under 2014 har Friluftsfrämjandet arbetat för att skapa bättre förutsättningar för en väl
synlig, tydlig och attraktiv kommunikation. Ett viktigt steg var att en ny
varumärkesplattform, som inkluderar en ny grafisk identitet, vilken antogs på årsstämman.
2014 var ett valår och Friluftsfrämjandet tog chansen att sätta frågor om allemansrättens
bevarande på agendan genom en rad uppmärksammade debattartiklar, delvis i samarbete
med andra friluftsorganisationer. Friluftsfrämjandet är också en viktig remissinstans.
Friluftsfrämjandet engagerar sig också i barns hälsa och möjligheter att möta naturen,
eftersom barn som tidigt får en relation till naturen lär sig bry sig om den och värna den.
Under året publicerades bland annat en serie uppmärksammade artiklar om barns relation
till naturen. Ett specifikt område som Friluftsfrämjandet lyft upp under 2014 är
friluftsdagarna i skolan. På 60-talet var det obligatoriskt med minst åtta friluftsdagar per år.
Idag finns inget antal alls specificerat i läroplanen. Det här har gjort att antalet friluftsdagar
minskat drastiskt i skolorna, något som Friluftsfrämjandet genom debatt och annat
påverkansarbete uppmärksammat. Friluftsfrämjandet vill att alla skolbarn ska få ha
åtminstone tre friluftsdagar varje läsår.
Utöver dessa riktade frågor engagerar de sig i olika myndigheters arbetsgrupper, deltar aktivt
i forskningsprojekt och bedriver framgångsrikt lobbyarbete. Friluftsfrämjandets ledare är
navet i den stora verksamheten. Under namnet Friluftsakademin samlar de nu
organisationens omfattande utbildningsverksamhet. Här utbildar de inom ledarskap,
utomhuspedagogik och friluftsteknik i en mängd olika friluftsgrenar. Här kvalitetssäkrar de
också friluftslivet i den egna verksamheten och i samråd med andra ledande
intresseorganisationer, till exempel genom deltagande i Issäkerhetsrådet, Fjällsäkerhetsrådet
och Skidrådet.
Under 2015 fortsätter Friluftsfrämjandet driva det hittills framgångsrika utvecklingsarbetet.
En ny webbplats lanseras och bakom den ett väl utvecklat it-stöd för hela organisationen.
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Detta kräver en kraftsamling från samtliga avdelningar i riksorganisationen och även en hel
del ideellt engagemang, vilket i viss mån begränsar möjligheten till annat utvecklingsarbete.
Flera stora projekt, som Skogshjältarna, där Friluftsfrämjandet tillsammans med Rädda
Barnen ger barn i socioekonomiskt utsatta områden chans att upptäcka naturen, och Gilla
backen med utveckling av de lokala skidbackarna i fokus, drivs vidare och utvecklas,
samtidigt som nya verksamhetsutvecklande projekt, som till exempel naturparkour, dras
igång med pilotverksamhet under 2015.

Verksamhetsbidrag
Kottar och barr i förskolan
Projektets syfte är att via förskolan attrahera fler barn till friluftslivet, minska stillasittandet
och öka kunskapen om allemansrätten och naturen hos barnen, och då även med avsikten att
engagera förskolor i områden där befolkningen har högre barriärer till naturen på grund av
kulturell bakgrund eller socioekonomiska faktorer. Projektets syfte faller in under friluftsmål
9 "Skolans betydelse för friluftslivet", mål 4 ”Allemansrätten” samt mål 2 ”Naturen tillgänglig
för alla” i regeringens proposition 2009/10:238.
Barn och ungdomar bör inom förskolan och skolan ges goda möjligheter att vistas utomhus
så att de får naturupplevelser och kunskap om naturen och värdet av att utöva friluftsliv.
Förskolan och skolan har stor betydelse för att öka intresset för och kunskapen kring
friluftsliv och natur. Utomhuspedagogiken är ett viktigt komplement till lärandet för att
kunna tillgodose kroppens behov av rörelse och att kunna stimulera det intellektuella
tänkandet. Med utomhuspedagogiken som redskap kan man därför levandegöra läroplanens
intentioner och dessutom lägga grunden till friluftsliv. (källa: Friluftslivets pedagogik)
Friluftsfrämjandet har genom projektbidrag från Svenskt Friluftsliv utvecklat en ny
utbildning dagtid specialsydd för förskolans behov. En utbildning som ger fler barn friluftsliv
samtidigt som den möter pedagogerna utifrån deras behov och som ett komplement och stöd
till läroplanen.
Projektet har under 2014 tagit ett större grepp om Friluftsfrämjandets verksamhet inom
förskolan. Ett gemensamt informationsmaterial som kan användas både för Skogsmulle i
förskolan och I Ur och Skur har tagits fram. Informationsmaterialet innefattar en broschyr
som riktar sig till föräldrar och en som riktar sig till personal på förskolan. Dessa broschyrer
har fått ett mycket positivt mottagande i organisationen.
Utbildningsplanen riktad mot förskolan har också omarbetats till att vara en
instegsutbildning på två dagar fördelade på två tillfällen. Detta för att möta pedagogernas
förutsättningar att gå utbildningen samt för att tydliggöra påbyggnadsmodulerna. Detta har
lett till att utbildningarna som var inplanerade hösten -14 nu förläggs under våren -15. Även
detta för att möta pedagogernas förutsättning för utbildningar. En ny handledning riktad till
pedagogerna har tagits fram samt aktivitetkort som ska underlätta pedagogernas arbete med
barnen.
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Fyra kursledare har under 2014 involverats i arbetet för att säkerställa utbildningarna.
Gruppen med kursledare kommer succesivt att byggas ut under 2015.
Projektet har även lyckats engagera förskolor i områden där befolkningen har högre barriärer
till naturen på grund av kulturell bakgrund eller socioekonomiska faktorer. Projektet har
tagit till vara Friluftsfrämjandets unika utomhuspedagogik där vi leker fram aktivt lärande
hos barn.
Med kunskap, nya redskap och den nya plattformen där de möter förskolans och läroplanens
behov står de nu bättre rustade att hjälpa samhället att utveckla våra barns intresse för natur,
friluftsliv, hälsosammare livsstil och hållbar utveckling.
Följande mål har projektet uppnått:
- Utbildningsplan, handledning och aktivitetskort har tagits fram som kommer leva vidare i
etablering och utbildningar.
- Marknadsföringsmaterial mot förskolor och informationsbroschyrer riktade mot föräldrar
respektive pedagoger har tagits fram som fortsatt kan användas för att nå ännu fler förskolor,
pedagoger och föräldrar. Över 3000 broschyrer har skickats ut.
- 47 nya förskolor har tillkommit under 2014.
- Friluftsfrämjandet har växt med 23% på barnsidan under sista kvartalet 2014 samt början
2015.
- 4 kursledare fungerar som ett nationellt utbildningsteam.
- 4 utbildningar (klart mars 2015 ca 60 nya pedagoger).
- Ett lärande och utveckling för Friluftsfrämjandet som ger bestående effekt.
År 2014 har ca 8.500 barn inom Friluftsfrämjandets barnverksamhet genom sin förskola fått:
• inspirerande introduktion till friluftslivet
• en bra grund och kunskap om allemansrätten
• kommit nära naturen och sannolikt får ett mer hållbart förhållningsätt till naturen
• ytterligare en källa som kan bidras till en hälsosam livsstil

Ekonomisk redovisning
Projektledning
Projektstöd
Kurser /utbildning
Stödmaterial/kampanjer
FF i förskolan
OH kostnad
Summa

105 152
119 272
96 002
114 656
19 918
45 000
500 000

Friluftsfrämjandet har med hjälp av Svenskt Friluftsliv givit pedagogerna i förskolan redskap
för att kunna ta ut barnen i naturen. Projektet har skapat en grund för utomhuspedagogik där
pedagogen får metoder kring lärande ute, som kompletterar läroplanen. Verksamheten
hjälper pedagogen att ta på sina naturglasögon. Barnen får uppleva naturen med alla sina
sinnen och tillsammans med sin lärare växer äventyren och känslan för naturen fram.
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Projektet har bidragit till att fler förskolor bedriver utomhuspedagogik och att antalet
barn/familjemedlemmar i Friluftsfrämjandet har ökat kraftigt. Projektet kommer att fortleva
och växa sig starkare och vi ser fram emot att fortsätta etablera utomhuspedagogik i förskolor
och skolor i hela Sverige.
Gilla Backen året runt
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för fortsatt drift och vidareutveckling
av verksamheten i Sveriges många hemmabackar. Detta gäller både vinter- och
sommaranvändning av anläggningar som drivs av Friluftsfrämjandet.
Sveriges hemmabackar sviktar under tyngden som läggs på ideella axlar och flera backar
läggs ned varje år. Krav har ställts på central utveckling och stöd i form av ”hjälp till
självhjälp” för ett område som tidigare har stått på egna lokala ben. Samtidigt utgör backarna
och dess omnejd ofta en plats med stor och underutnyttjad potential för friluftsliv året runt.
Det blir allt viktigare för många, t ex. familjer och unga, att ha en gemensam samlingsplats
för friluftsliv. Här finns också en mötesplats för ungdomar som är ovanligt attraktiv och som
rätt paketerad kan utgöra en inkörsport till hela friluftslivet. Projektet ligger också mycket väl
i tiden och väntas svara mot framtidens friluftsutövande där "trygga" mötesplatser,
aktiviteter som utgör edutainment och anläggningar med hög servicenivå ofta
lyfts fram. Det ger också ett viktigt bidrag i att likställa friluftsanläggningar med idrottshallar,
ishallar, bassänger mm hos myndigheter vilket är viktigt för det framtida friluftslivet.
Projektet som numera kallas ”Gilla backen” (Like:a backen i ansökan) innebär att utveckla
och framtidssäkra året runt verksamhet för ett brett spektra av friluftsliv riktat till flera
åldersgrupper, där unga utgör en mycket viktig grupp. Det innebär att skapa koncept och en
kommunikativ plattform för ny vinterverksamhet, t ex. skidpark och längdskidor såväl som
befintlig alpin skidverksamhet, samt att utveckla stöd och praktiska verktyg för att drifta
anläggningar. Det innebär också att utöver vintersäsongen skapa koncept och kommunikativ
plattform för andra verksamheter som försäsongsträning, MTB och parkour.
Gilla backen har under 2014 skapat en mängd produkter, nätverk och lösningar för att skapa
bättre förutsättningar för de backar som drivs av Friluftsfrämjandet och för de skidskolor
som Friluftsfrämjandet driver.
April till juni genomfördes ett analysarbete för att ta reda på lokalavdelningarnas behov och
begränsningar i fråga om organisation, drift, verksamhet, framtid etc. Sammanställningen av
analysen går att läsa i Analysrapport av Projektet Gilla backen. Utifrån sammanställningen
och projektbeskrivningens mål för 2014 så skapades en mer detaljerad arbetsplan för året.
Här följer en kort sammanfattning av det som under 2014 skapats inom projektet Gilla
backen för att nå målen i projektplanen.
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Parkskidåkning: En grund för verksamhet har skapats genom att en ny manual, ”Gilla
parken”, har tagits fram och kommer att fungera som en handledarhandbok för ledare.
Fortbildning för ledare med inriktning på att genomföra parkskidskolor har tagits fram och
testats. Totalt har ca 35 skidledare genomgått fortbildningen på det sättet. Skarpa
genomförande beräknas Q1 2015 samt en kursledarutbildning är planerad till Q1 2015.
Fr.o.m Q1 kommer det alltså att finnas kursledare för Gilla parken i alla regioner för
ytterligare spridning under vintern 2015. Samarbete med Freeskiers har genomförts för att
skapa koppling mellan Gilla parken och Freeskiers. Parkelement har köpt in och levererats
till de tre testorterna till Ljungby LA (lokalavdelning), Hammarby (Sthlm LA) och Uppsala
LA. (Dessutom så har Boo LA köpt in parkelement.)
Längd: En ny kursplan är framtagen för längdskidskola riktad till motionärer. Första
utbildning har genomförts under vintern 2014/15 med 15 deltagare. Under utbildningen
diskuterades upplägg, aktiviteter, prisbild osv i syfte att skapa en likformad nationell
verksamhet. De deltagande lokalavdelningarna kommer under vintern att genomföra
aktiviteter i sina hemmaspår som vi utvärderar. En information- och inspirationsfilm om
längverksamheten för att marknadsföra utbildningen och den nya verksamheten på nätet.
Skidskolepaketet: Skidskolepaketet innehåller 40 västar, 240 diplom och 4
uppsamlingsskyltar som lokalavdelningarna får beställa kostnadsfritt fram till nyår. Hittills
så har ca 50 lokalavdelningar beställt vilket är fler än hälften av alla skidskolor.
Skidskolepaketet är en mycket viktig del i synligheten för Sveriges alla lokala skidskolor.
Synlighet i backen; en reklambyrå har tillsammans med Ljungby LA, Hammarby (Sthml LA)
och Uppsala LA och tagit fram ett basutbud för att synliggöra Friluftsfrämjandet och ge
mervärde till skidåkarna i de backar vi är aktiva i. Detta levereras under första hälften av
januari, testas och utvärderas under våren. Synlighetspaketet kommer att bli tillgängligt
för alla lokalavdelningar när det testats och utvärderats.
Winter Show: Genomfört i oktober med deltagande i parkåkning och genom längdclinics för
att marknadsföra längdåkning och parkåkning i hemmabackar runt om i Sverige.
Webutveckling: I juni 2015 skall en administrativ och social plattform vara klar som kommer
underlätta arbetet för skidskola och annan administration som rör anläggningarna. Under
2014 har underlaget för denna plattform processats och arbetats igenom.
Nätverk kring skidbackar som Friluftsfrämjandet driver: Under hösten har projektet
genomfört träffar med regioner. Ca 25 lokalavdelningar omfattas av arbetet.
Samordningsgrupp verksamhetsutveckling: Uppstartsmöte hölls i november i Vemdalen då
ett flertal av deltagarna närvarade. Planerat telefonmöte i februari och en fysisk träff i mars
för att då sätta spelregler, arbetssätt, mål etc för gruppen. Ca 85 lokalavdelningar omfattas av
arbetet.
Projektet har producerat ett flertal produkter som kommer att gynna de behov som Sveriges
alla hemmabackar själva uppger sig behöva. Ett stort antal lokalavdelningar, verksamheter
och personer är kopplade till projektet och arbetar med de produkter som tagits fram.
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Ekonomisk redovisning
Projektledare
Rekrytering
Nätverksmöten
Handledning skidskola
Koncept
Utbildningspaket längdåkning
OH kostnader
Administration
Summa

357 899
16 969
31 350
81 099
457 906
51 469
150 000
103 309
1 250 000

Svenska Klätterförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

379 000 kronor
379 000 kronor

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 44 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

6 272

6 727

7 074

7 186

7 928

Varav under 19 år

1 635

1 962

2 017

2 110

2 555

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Helg läger för ungdomar i klubbregi (109 000 kr)
10 klubbar fick 10 000 kr vardera i bidrag och resterande 9 000 kr har gått till administration
för kanslipersonal.
Nationellt klippläger samt alpina läger ålder 16-20 (199 000 kr)
Tre läger har anordnats, varav ett på klippa och två alpina. Pengarna har använts för att täcka
kostnader för ledare, mat och viss utrustning samt till transporter.
Föreläsare allemansrätt för våra instruktörer (18 000 kr)
Bidraget har använts för att öka kunskapen om allemansrätten hos Klätterförbundets
klippklätterinstruktörer, genom att finansiera föreläsare samt täckt del av administration för
kanslipersonal.
Framtagning av guide för toppturer för nybörjare (53 000 kr)
Stödet har täckt arvode till projektledare och kostnader i samband med rekognosiering.
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Svenska Kanotförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

400 000 kronor
400 000 kronor

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 47 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

Medlemmar totalt

22 000

25 000

30 000

22 500

Varav 7-20 år

2014

13 683

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
EPP (Europeiskt Paddel Pass) paddling för alla
Bidraget har använts till löner för de personer som ägnat sig åt att utveckla paddelpasset
under året. Målet är att ha ett system i sex olika led uppbyggt till år 2016 och att då med
rimliga avgifter för deltagande friluftsmänniskor få systemet självbärande. Under 2014 har
fler som t ex Friluftsfrämjandet, Scouterna, Folkhögskolor med kanot på programmet visat
intresse och deltagit i deras utbildningar. Även kommersiella aktörer har deltagit.
Paddelpassets tre hörnstenar; teknik (vilket minskar skaderisk och ger en bättre upplevelse),
säkerhet (inga olyckor) och miljötänkande (inte störa, inte förstöra) ger en bra grund som
alla kanotister borde ha. Paddelpasset ger kanotister vidgar vyerna, har kunskap om vistelse i
naturen, är tekniskt bättre kanotister och som kan värdera och hantera risker bättre. Når
man ungdomarna/nybörjarna med ett genomtänkt koncept redan vid deras första kontakt
med kanot och friluftsliv så har en bra grund lagts för en positiv upplevelse som ökar viljan
att fortsätta att vistas ut och röra sig.

Ekonomisk redovisning
Lönekostnader
Övriga kostnader, tryckning och utbildning
Summa

424 545
90 000
514 545
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Svenska Jägareförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

550 000 kronor
550 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: Mindre än 1%
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

179 002

185 000

176 000

153 772

151 072

16 273

18 280

17 952

14 564

14 692

Varav 0-25 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Nya svenskar i naturen (NISSE)
Svenska Jägareförbundet har ansökt och beviljats finansiering från Svenskt Friluftsliv för att
under 2014 genomföra andra året av ett treårigt projekt. Syftet med projektet Nya Svenskar i
Naturen är att underlätta spridningen av metodiken/goda exempel som utvecklats under det
tidigare projektet "NISSE".
Svenska Jägareförbundet har sökt och beviljats medel för att under 2014
• Bygga upp nätverk bland våra egna medlemmar och stimulera ökat samarbete med andra
friluftsorganisationer.
• Öka våra möjligheter till lokalt stöd och för en ökad effektivitet vad gäller att nå nya
målgrupper.
• Fortsätta arbetet med att ta fram goda exempel hos våra jaktvårdskretsar.
• Utbildning för jägarkåren – Planera och genomföra utbildningar utifrån befintligt material.
• Planera och genomföra flera friluftsdagar.
• Utvärdering.
Precis som tidigare är dessa åtgärder avsedda att i slutändan:
• Öka intresse för och deltagande i det svenska natur- och friluftslivet hos ungdomar med
utländsk bakgrund.
• Engagera och aktivera flera relevanta aktörer (organisationer, individer) som är verksamma
inom svensk natur och friluftsliv.
• Skapa möjlighet för möte och kulturell utbyte mellan inhemska svenska och människor med
utländsk bakgrund.
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För att nå målen har Svenska Jägareförbundet genomfört följande:
Undersökning bland länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar. För att få en bättre bild av
verksamhet riktade mot integration och få en helhetsbild av erfarenheter, åsikter och behov
hos våra 354 jaktvårdskretsar och 22 länsföreningar genomfördes en undersökning under
våren 2014. Svaren från de 111 kretsar och 12 länsföreningar som svarade bearbetas
fortfarande men de första resultaten vittnar om väldigt lite till nästintill obefintlig
information och verksamhet riktat till nya svenskar. Det tycks också finns en allmän ovilja att
adressera behovet eller diskutera situationen. Men samtidigt har vi noterat en hög nivå av
okunskap och rädsla som kan förklara den upplevda oviljan att försöka nå ut till nya
målgrupper. Som en konsvekvens av detta togs beslutet att lyfta frågan som en prioriterad
punkt under 2014 års ungdomskonferens.
Ungdomskonferens genomfördes den 17-18 maj 2014 på Svenska Jägareförbundet centrala
kansli, Öster Malma. Deltagare inkluderade ordföranden och ungdomsansvariga ifrån 16
länsföreningar, tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor samt ett antal ungdomar. Syftet
med konferensen var att skapa dialog och enighet gällande syfte och mål för
ungdomsverksamheten. Den här konferensen var det första steget mot en ömsesidig dialog i
syfte att underlätta för samtliga parter att bättre förstå problemet; dess rötter och därmed
hur det kan lösas. Under konferensen diskuterades särskilda behov hos specifika grupper;
speciellt ungdomar med utländsk bakgrund och den nuvarande bristen på resurser och
åtgärder för att nå ut till målgruppen.
Konferensen gav givande resultat då det nu finns en växande medvetenhet om vikten av att
nå ut till och inkludera underrepresenterade grupper hos samtliga tjänstemän som arbetar
med ungdomsfrågor. Flera länsföreningar har uttryckt intresse för att planera och genomföra
sina egna friluftsdagar eller liknande. Därtill har de även uttryckt intresse för att fortbildning
och kompetensutveckling i området.
Som ett svar till efterfrågan och ett sätt att förmedla vår kunskap om friluftsdagarna erbjuds
intresserade förtroendevalda och ideellt engagerade möjligheten att komma på studiebesök,
och delta under en av friluftsdagarna och därigenom få en uppfattning av hur det kan gå till.
Med denna kunskap och lite stöd från ungdomsansvariga förväntas de planera och
genomföra sina egna friluftsdagar. Under hösten deltog personer från Blekinge, Jönköping,
Östergötland och Dalarnas län.
Arbetet med integrationsfrågor fortsätter framåt. 2014 deltog över 300 ungdomar från en rad
olika länder, bland annat Polen, Thailand, Syrien, Kenya, Eritrea, Ryssland, USA, mm. Årets
aktiviteter har inkluderat en dag i Lund/Eslöv, två dagar på Öster Malma, två dagar i
Borlänge och en dag i Östersund. På grund av brist på arbetskraft har dagarna med andra
intresserade skolor och verksamhet (bland annat i Södertälje och Sollefteå) framskjutits till
första halvåret 2015. Genom friluftsdagarna har ungdomarna, som är mellan 15 och 19 år, fått
chansen att prova på skytte, fiske, hundapportering och att bygga fågelholkar mm. Dagarna
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som sker i samband med språkintroduktion programmen på olika gymnasieskolor har lyckats
att attrahera både tjejer och killar.
Projektet har producerat material som är avsett som stöd till anställda och ideellt engagerade
som vill jobba med integrationsfrågor. Materialets grund är i princip klart, dock kommer det
revideras löpande under projektets slutfas. Materialet behöver testas och justeras i enlighet
med de behov och åsikter som framkommer under pågående utbildning. Det är viktigt att få
åsikter från förtroendevalda, skolor och människor med utländsk bakgrund då det är de som
kommer använda det i slutändan. Materialet inkluderar korta filmer för information,
motivation och marknadsföring; handledningsmaterial som stöd till förtroendevalda samt
andra som jobbar på liknande sätt med målgruppen; samt anpassade webbsidor med
information till både målgruppen såväl som förtroendevalda. Vissa delar behöver anpassas
till det pågående arbetet med organisationens grafiska profil.
Integrationsarbetet har möjliggjort samarbete och dialog med andra projekt och
organisationer. Målet var/är att öka effektiviteten genom att dela resurser, erfarenheter, osv.
Projektet har fått bra kontakt med bland andra Studiefrämjandet, Skogen i Skolan, och
Skogstyrelsen och arbetet pågår att hitta bra sätt att samarbeta. Fler projekt, kommuner och
organisationer har också visat intresse för ett samarbete t.ex. Tillsammanskapet som
kommer att anordna natur och friluftsliv inspirerad läger i syftet att skapa ett forum för
dialog och omsesidig förståelse mellan alla grupper av ungdomar.
Hittills har projektet direkt nått cirka 1000 ungdomar med utländsk bakgrund. Indirekt har
projektet förmodligen nått många fler. Verksamheten har ett pågående samarbete med åtta
skolor och enheter och det finns flera som har uttryckt intresse för att delta. Deltagande
skolor har inspirerats att införa dessa frågor i sina egen undervisning. Den ökade kunskapen
och förståelsen har bidragit till att skolor genomföra liknande aktiviteter på egen hand eller
tillsammans med andra, t.ex. naturbruksgymnasier.
Av de som deltagit uppger cirka 80 % att de är intresserade av att lära sig mer om den
svenska naturen och friluftsaktiviteter. Vi har även märkt en successiv förbättring i kunskap
för varje grupp som kan förklaras av att det sker en kunskapsöverföring mellan grupperna.
Detta är mycket positivt och visar att det finns en spridningseffekt vad gäller information.
Svenska Jägareförbundets arbete med integration i allmänhet och projektet ”Nya svenskar i
naturen” i synnerhet fortsätter att få positiv bevakning både från nationella och lokala
medier. Hittills har projektet varit med i SVT:s Landet Runt, Sveriges Radio (internationell
sändning), Aftonbladet, DN, Civilekonomerna, Södermanslands Nyheter, Nordsverige,
Tidningen Ångermanland, Campus & Shortcut bland annat. Projektet har också deltagit i
olika nätverk och bland annat på tankesmedjan som arrangeras av Naturvårdverket.
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Ekonomisk redovisning
Projektledning
Resor
Utbildning
Friluftsdagar
Nätverk/ Möte
Övrigt
Summa direkt kostnader
Sökte medel
Egen finansiering
Summa

Förbundet Skog & Ungdom
Beviljade belopp

598 169
16 625
100 000
82 628
37 873
70 533
905 827
550 000
355 827
905 827

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

70 000 kronor
70 000 kronor

Får även statsbidrag från MUCF.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 59 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

4 957

5 002

6 065

7 979

6 926

4 557

5 650

7 464

6 371

Varav 6-25 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Verksamhetsbidrag
Uteliv åt alla
Verksamhetsbidraget för Uteliv åt alla har använts för att ta fram ett hjälpdokument för
friluftsorganisationer när det gäller att göra friluftsaktiviteter tillgängliga för alla. Därutöver
har en folder om allemansrätten tagits fram.
Ekonomisk redovisning
Projektledare
Aktiviteter
Summa

77 500
35 000
112 000
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Cykelsällskapet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

50 000 kronor
200 000 kronor
250 000 kronor

Får stöd från Trafikverket.
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 50 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

Medlemmar totalt

800

800

800

800

ca 200

ca 200

ca 200

Varav barn och unga

ca 200

2014

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Cykelsällskapet (SCS) är en ideell organisation för alla cykelintresserade, oavsett
ålder, kön, kondition och bostadsort. Trafik- och miljöpolitik ligger oss varmt om hjärtat,
liksom friskvårdsfrågor.
Organisationsbidraget har använts som administrativa medel. SCS har inga årliga revisioner,
endast efter varje valperiod på tre år.
Verksamhetsbidrag
Kvalitetsbedömning av cykelturistleder
Erhållna medel har i huvudsak använts för att underhålla de av SCS initierade
cykelturistlederna, som är rikstäckande. Insatsen har liksom tidigare inte begränsats till det
statliga vägnätet, utan till samtliga berörda stråk som lederna utnyttjar (även kommunala
och enskilda) – annars skulle ledsystemet inte hänga samman. Skyltar har tvättats och i en
del fall byts ut. Växtlighet har bekämpats och rensats bort för att inte skymma skyltningen.
Ekonomisk redovisning
Personalkostnad
Ideella insatser
Bilersättning e t c
Hyra kansli, förråd mm
Summa

175 000
97 500
61 600
50 000
384 100
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Svenska Kryssarklubben
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

250 000 kronor
141 000 kronor
391 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 2 %
Medlemsantal och medlemsutveckling
År

2010

2011

2012

2013

2014

Medlemmar totalt

43 222

42 445

42 216

42 535

Varav under 25 år

6 460

6 119

6 327

6 560

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Kryssarklubben vill prioritera arbetet med barn och unga då det är i unga år som
goda friluftsvanor etableras. Kryssarklubben satsade under sommarsäsongen på fyra
ungdomsreportrar som seglat från Stockholm-Skillinge via Göta Kanal. Med på resan deltog
chefredaktören till Kryssarklubbens tidning, På Kryss, som mentor, lärare och säkerhetsstöd i
en följebåt. Syftet var att ungdomarna skulle beskriva resan och platser utifrån ett
ungdomsperspektiv. Artiklarna har publicerats i På Kryss och kommer att publiceras i På
Kryss fram till sommaren 2015.
Verksamhetsbidrag
Daglägret Kryssis – satsning på att få med nya målgrupper på sjön
Stockholmskretsens dagläger med Optimister för yngre barn mellan 7 och 12 år, har under
sommaren 2013 genomförts med fem veckoläger ute på Stora Hunduddens Varvsförenings
område på Djurgården. Målet har varit att kunna nå ut till barn som inte naturligt hittar till
segling och båtliv. Genom dialog med simskolor och andra verksamheter har diskussioner
förts för att uppnå målet. Under hösten vintern har en mängd ytterligare kontakter tagits
med olika organisationer för att nå ut till målgruppen. Arbetet med detta kommer fortsätta
under 2015. Antal elever har under 2014 varit totalt 44 st. Pengarna har bland annat gått till
inköp av nya båtar, marknadsföring och administration. Båtarna kommer att användas i
kommande läger.
Målet med lägren är att eleverna efter genomförd utbildning har lärt sig de viktigaste
grunderna för segling, gott sjömanskap och båtvett och att man därigenom även väckt de
ungas intresse för framtida båtliv.
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Ekonomisk redovisning
Text och layout, annonsering i Till Sjöss
Annons i Till Sjöss för att locka nya målgrupper
Inköp av båtar samt utrustning
Summa

Sveriges Hembygdsförbund
Beviljade belopp

6 360
7 898
104 141
118 399

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

200 000 kronor
200 000 kronor

Organisationen har ansökt om och beviljats förlängd dispositionsrätt över beviljade medel.

Svenska Fjällklubben
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

50 000 kronor
30 000 kronor
80 000 kronor

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 8%
Medlemsantal och medlemsutveckling
Medlemmar

2010

2011

2012

2013

Totalt

1 432

1 425

1 426

1 474

157

20

35

Varav under 26 år

2014

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Svenska Fjällklubben ändamål är att främja sund fjällsport och verkar för en vidgad
kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden. I ansökan
om bidrag framgår att Fjällklubben ska satsa resurser för marknadsföring genom bl a ökad
synlighet för att få fler medlemmar. Det innebär att Fjällklubben bidrar med kunskap och
kursverksamhet, som ökar fjällsäkerheten och värnar om fjällens värde för friluftslivet.
Bidraget har använts dels till att medverka i vildmarksmässan och dels till ett extra
sektionsmöte under hösten 2014. På mötet diskuterades om klubbens struktur, samordning,
satsningar och strategi, vilket genomfördes med medverkan från klubbens olika geografiska
sektioner.
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Verksamhetsbidrag
Ungdomsläger
Organisationen har ansökt om och beviljats förlängd dispositionsrätt över beviljade medel.

Svenska Frisksportförbundet
Beviljade belopp

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Totalt

50 000 kronor
50 000 kronor

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 4%

Medlemsantal och medlemsutveckling
Medlemmar

2010

2011

2012

2013

2014

Totalt

6 596

6 569

6 999

6 615

6 967

2 917

3 535

2 710

3 730

Varav 0-18 år

Redogörelse för hur bidraget har använts
Organisationsbidrag
Organisationsbidraget har använts till organisationens allmänna verksamhet, som består av
nyårs- och höst- samt vårkurs där de utbildar sina ledare, speciella frilufts evenemang såsom
fjällvecka, midsommarfirandet, riksläger, vildmarksvandring Tintomara, forshelgen i Björbo.
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Bilagor
Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS2010:2008
Sammanställningen sökta och beviljade bidrag 2013
Svenskt Friluftslivs årsredovisning 2013

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015
Sida 42

