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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF)
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

"Må bra med allemansrätten i skolan".

Projektstart (år/mån)

2013

januari

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013

182 000 Kr

december

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

158 000 KR

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2013

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

RHF vill mot bakgrund av den historiskt stora efterfrågan, med denna ansökan, få möjlighet att vidareutveckla projektet "Må bra med
allemansrätten", för att kunna tillmötesgå den stora efterfrågan från skolor runt om i landet. De upplagor vi haft möjlighet att producera
har haft en strykande åtgång, T.ex. så har 1000 ex. (räcker till 900 elever) gått slut på en dryg vecka. Denna skrift låg i flera månader i
topp på "Utbudets" intresselista för allt material som skolorna beställer. Skolorna har mycket begränsade resurser men RHF anser att
det är viktigt att kunskapen om allemansrättens möjligheter och skyldigheter kan delges den unga generationen och dess föräldrar
och på det sättet skapa ett långsiktigt intresse för vistelse i naturen och aktivera sig i friluftsverksamheten. Det bör ligga inom ramen
för Svenskt Friluftslivs intresseinriktning att stödja denna typ av insatser som stimulerar den unga generationen till mer
friluftsverksamhet - bort från passivt stillasittande. Det är i linje med beslutsfattarnas målsättning.

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Kurt Svedros

kurt@svedros.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-59998616

073-0328595

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

RHF:s syfte med detta projekt är att i skolan under 2013 med stöd av "Må bra med
allemansrätten" och med hjälp av läraren, aktivt stimulera barn och ungdomar att
tillsammans med sina föräldrar "våga gå ut i naturen" och lämna passiviteten och
stillasittandet. Genom denna aktivitet stimuleras hela familjen, (då familjen ofta gör som
barnen önskar) till olika friluftsaktiviteter i naturen och får kunskap om allemansrättens
möjligheter och krav samt upptäcka naturens örter och träd på ett nytt sätt.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

RHF avser att återupprepa 2012 års succé i skolorna med hjälp av skriften "Må bra med
allemansrätten" då RHF nådde drygt 13 000 elever, RHF vill fortsätta denna succé och
intensifiera arbetet under 2013, att skapa intresse för och ge kunskap om det positiva med
att vistas i vår finaste "motions och livsmedelslokal" – våra bostadsnära grönområden,
skogar och friluftsmarker, som en motions/rörelseform viktig för hälsan både fysiskt och
psykiskt.
När RHF vidareutvecklar detta projekt så är ett mycket viktigt instrument i arbetet RHF:s
skrift ”Må bra med Allemansrätten” som fått ett överraskande positivt mottagande bland
lärare och elever i Sveriges skolor. Avsikten är att med hjälp av verksamhetsbidraget nå ut
till ca 17 000 elever under 2013 - inkluderande föräldrar - i Sveriges skolor runt om i landet.
(Bil 2. exempel.) Då lärarna beställer allt sitt material från "Utbudet" så använder vi dem
som distributör, då det annars är för tids- och personalkrävande för organisationen att ta
emot alla dessa beställningar och paketera och skicka ut. Under september då skriften var
slut på "Utbudet kom det en mängd beställningar till RHF:s kansli, som ställde till bekymmer.
Det är förklaringen till att RHF använder "Utbudet" som är effektivt och motsvarar lärarnas
och skolornas krav.

Då det visat sig att skriften gör reklam för sig själv i "Utbudets" skolinformation så behövs
ingen extra marknadsföring i media. Kommer visserligen att presenteras i Hälsa på RHF:s
sida.(ca.160 000 läsare)
RHF:s kansli sköter och ansvarar för verksamheten både praktiskt och ekonomiskt. Då
mottagandet och rutinerna är upparbetade under 2012 så behövs ingen förberedelse fas
utan starten sker under januari2013 och avslutas i december samma år. En utvärdering och
uppföljning sker under december med hjälp av rapporter från "Utbudet" och stickprov i
skolorna.

Förväntade effekter

RHF kommer att nå praktiskt taget alla åldersgrupper i ett antal skolor från förskola till
gymnasiet, ja t.o.m. högre utbildningsenheter som universitet och högskolor och terapeuter
har beställt "Må bra med allemansrätten"
RHF anser att resultatet av detta projekt blir, att ett stort antal barn och ungdomar kommer ut i
naturen - (om vi antar att varje klass som beställt ca.30 ex. gör minst en friluftspromenad så
blir det ca 8000 elever/½ år) och upplever friluftslivets möjligheter till rörelse och spänning så
att de undviker riskerna för övervikt och ohälsa senare i livet. Barnen fungerar bättre efter
vistelse och lek och spänning i naturen och studier visar att, de får bättre inlärningsförmåga,
förbättrar motoriken och de blir friskare och lugnare under lektionerna. Hela familjen kommer
att må bra både fysiskt och psykiskt när de ägnar sig åt olika friluftsintressen tillsammans.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Budget
Inkomst
Bidrag från Sv. Fril.liv

Belopp, kr

158 000 Kr

Utgifter
Tryckning av Må bra med allemansrätten
Utskick med "Utbudet" till skolor(marknadsföring,packetering,
distribution,porto m.m.
Lärarhandledning "Frisk i naturen" tryckning.
Uppföljning och utvärdering
Totalt inom bidraget.

115 000 Kr
8 000 Kr
5 000 Kr.
158 000 Kr

RHF:s administration av projektet
Total kostnad

24 000 Kr
182 000 Kr

30 000 Kr

Summa

182 000 Kr
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

116 timmar

à-pris

250 kr/tim + ideellt arbete

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.

duplicera.nu

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

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

