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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter

2 (3)

VerksAmhetsbidrAg (Projekt)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)



BeskriVning aV projektets Budget Bidragsåret

eV. personalkostnader (ange hur ni oVan har Beräknat personalkostnaderna)

Summa

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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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 Frisksportförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Ut och njut
	Projektstart årmån: 2011-01-01
	Projektslut årmån: 2012-12-30
	Projektets totala budget kr: 1400 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 600 000                  2012
	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: Elsina Flach
	Telefon dagtid: 0156-53210
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att fortsätta med vårt viktiga tätortsnära friluftsliv i socioekonomiskt utsatta områden och att ge möjlighet till lägerliv. Att ge möjlighet till minst ett, riksomfattande "häftigt" och utvecklande läger. Att inspirera till fortsatt friluftsliv. Att presentera frisksportarnas helhetssyn. Att ge deltagarna insikt i hur praktiskt föreningsdemokrati fungerar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill fortsätta med vår verksamhet i några s.k. socioekonomiska utsatta områden. Vi vill fortsätta rekrytera i samarbete med skola, fritids, socialtjänst, fritidsförvaltning, flyktingmottagning m.m. Vi har börjat med arbetet i "det lilla", t.ex.: Vad finns det i vår omedelbara närhet, t.ex. under dina fötter, i vattnet, vad finns det för liv busken bredvid.Eldens betydelse - värme, skydd och födaVilka regler finns det för frilutsliv, allemansrätten etc.Vi vill fortsätta med regelbunden verksamhet, där deltagarnas nyfikenhet tas till vara, där vi "skyndar långsamt" och där deltagarna är med och skapar intresse i närområdet och är med och rekrytera nya deltagare. Stor vikt läggs vid  gemenskap, gemensamma upplevelser och att laga något ätbart på ett "friluftsmässigt" sätt.Mot våren börjar vi, samtidigt med de ordinarie träffarna att förbereda för att kunna delta på Frisksportarnas läger i vecka 28 eller ett annat "spännande" läger. Förberedelserna gäller såväl deltagare som omgivning och är både praktiskt och teoretiskt.Under rikslägerveckan finns det ett stort utbud och många möjligheter till organiserat och spontant friluftsliv.Under 2011 hade vi mycket lyckade läger med havspaddling i Bohuslän och i slutet av augusti forspaddlings- och raftingsresan, som är värt att upprepas i 2012. Under sommar 2012 planerar vi en ny upplevelse "upptäck Östersjön", där vi kampar och paddlar i Trosas vackra skärgård, samtidigt som en marinbiolog lär oss om Östersjöns känsliga miljö, djur- och växtliv. Alla de här läger ger härliga upplevelser och visar "klassiskt" friluftsliv.På de ordinarie träffar under hösten fortsätter vi med friluftsliv i närområdet samtidigt som vi bearbetar våra upplevelser, planerar och nyorienterar. Hur går vi vidare, vad vill vi inrikta oss på och prioritera, hur hittar vi en långsiktighet.
	Förväntade effekter: Kunskap i närsamhället om friluftslivets möjligheter, naturen och Svenska Frisksportförbundet som organisation.Deltagare som blivit ambassadörer för friluftsliv genom upplevelser, gemenskap och kunskap.Deltagare som fått en större demokratisk kunskap.Nya medlemmar och evt. en ny klubb.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Material                                                                                                            67 000                    Lokaler                                                                                                               3 000               Resor                                                                                                                15 000                      Utbildning                                                                                                          25 000                    Lägerkostnader                                                                                                 40 000                Projektledning (inkl. socialavgift)                                                                     400 000                 Administration (inkl. socialavgift)                                                                       50 000
	Summa: 600 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 3000
	àpris: 150
	Epostadress: kansli@frisksport.se
	Mobiltelefon: 070-4084507


