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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
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EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Svenska Båtunionen
	Projektnr: 2013/01
	Projektnamn: Hållbart båtliv i samspel med naturen
	Projektstart årmån: 2013/01
	Projektslut årmån: 2013/12
	Projektets totala budget kr: 570 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 570 000 kr / år 2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Hans W Berglund
	Telefon dagtid: 08-545 859 68
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet är ett informationsprojekt som skall genomföras som utökat mässdeltagande på de stora båtmässorna, ”Öppna Varv” på västkusten, flytande båtmässan i Gustavsberg, Nolia-mässan, Båtmässan i Göteborg och Allt för sjön i Stockholm samt ev flera så kallade skärgårdsmässor. Projektets tema är: Värna om allemansrätten, minskade avgasutsläpp från i första hand gamla tvåtaktsmotorer, ta hand om toalettavfallet samt beväxningsskydd.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: SBU bedriver sedan många år en omfattande miljöverksamhet vars mål är att skapa goda förutsättningar för ett ur miljösynpunkt bra båtliv. Arbetet innebär att det idag finns ett miljöombud i varje båtförbund och i de flesta båtklubbar.  Båtklubbarna har ofta byggt egna miljöstationer för att ta hand om avfall från rustning och underhåll av fritidsbåtar. Båtlivets miljöarbete bedrivs huvudsakligen av den lokala båtklubben. Båtlivets miljödiskussion har under senare år dominerats av frågor om möjligheten att ta hand om toalettavfall från fritidsbåtar, att förhindra båtbottenbeväxning samt att minska utsläpp av bränslerester och förbränningsprodukter från äldre tvåtaktsmotorer. En miljöpåverkan som  många båtägare söker information om är den under senare år ständigt ökade algblomningen i Östersjön. Debatten har inte alltid varit 100 % saklig utan ibland har rena felaktigheter förts fram. SBU finner det angeläget att Sveriges 700 000 båtägare får en saklig och korrekt bild av hur var och en aktivt kan bidra till en bättre miljö. För att få en korrekt bild av sakläget erfordras ytterligare information till båtägarna. Det har visat sig att det bland de nya utövarna av båtlivet finns ett behov av ytterligare kunskaper om vad begreppet allemansrätt innebär för den enskilde båtlivsutövaren men det finns också ett behov av vad allemansrätten innebär för inskränkningar för den enskilde markägaren. De svenska båtmässorna är en mötesplats för det friluftsintresserade båtsverige. Det är där som båtägare träffar informationsgivare både från båtbranschen och båtbranschen närstående organisationer som t ex besöksnäringsorganisationer.  SBU vill därför göra en informationsfolder för respektive område samt ett mässmaterial att kunna användas vid mässor och vid de regionala båtförbundens möten och informationsträffar. Avsikten är att föra ut korrekta fakta till båtlivsutövare i alla former, inte bara till dem som är medlemmar i våra anslutna klubbar utan även till mässbesökare och blivande båtägare.
	Förväntade effekter: Ökad medvetenhet, bland båtlivsutövare och andra intressenter i båtlivet, kring båtlivets miljöpåverkan samt hur man kan minska densamma. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Informationsmaterial                                                                                                  60 000Mässdeltagande Båtmässan Göteborg, Allt för sjön Stockholm, Nolia Umeåoch Allt på sjön Gustavsberg                                                                                  100 000Utbildningsbidrag till klubb som arrangerar prova-på-aktiviteter (7 500 kr/aktivitet) 75 000Projektledning                                                                                                         360 000Administration                                                                                                           50 000Ideellt arbete ca 180 timmar                                                                                              0
	Summa: 570 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1480 (projektledning och administration)
	àpris: 277
	Epostadress: hans.w@batunionen.com
	Mobiltelefon: 


