
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

1 (3)
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
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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 Klätterförbundet
	Projektnr: B2
	Projektnamn: Träskhajken
	Projektstart årmån: 2013/05
	Projektslut årmån: 2013/08
	Projektets totala budget kr: 240 505
	Belopp kr Avser bidragsår: 240 505                2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: De är inte medsökande men samarbete kommer att ske med organisation för "nya svenskar" och kommunen.
	Organisation: -
	Belopp kr: -
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Persson
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Huvudsyftet är att integrera nya svenskar, invandrare, i åldern äldre barn/ungdomar  och ledare med "oss" samt att lära dem att våga vistas i svensk natur och ha kul tillsammans. Vi vill samtidigt introducera våra "svenska" barn i att vistas mer utomhus och få intresse för naturen och vilka möjligheter man har till roliga och spännande aktiviteter utomhus.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet kommer läggas ut på KFUM Skellefteås klättersektion.Att genomföra läger där man har möjlighet att vistas i naturen flera dagar i följd med att paddla, vandra, klättra och sova i tält samt att laga mat ute i naturen.Att ge möjlighet för gymnasielever från bl. a. Barn och Fritidsprogrammet och att fungera som ledare på våra läger och därmed få praktisk träning i ledarskap mm.Att kunna hålla deltagaravgiften på en relativt låg nivå för en större tillgänglighet för flera.Att genomföra 2 läger med max 12 deltagare per läger och att få med minst 2 deltagare med invandrar bakgrund i respektive läger.MålgrupperÄldre barn/ungdomar i tonåren som klarar av/vill vistas flera dagar och nätter i den Svenska naturen.Ungdomar som vill arbeta som ferieungdomar i föreningens läger och vill vistas ute i naturen. NyttoaspektAtt barnen och ungdomarna får lära sig mer om den Svenska naturen och vilka möjligheter den har att ge. Lära sig att Allemansrätten är en tillgång men också samtidigt ett ansvar. Att Allemansrätten är en rättighet med ansvar.Att ledarna/gymnasieleverna får möjligheten att praktiskt kunna tillämpa och lära sig att använda sig att vara ledare för yngre barn. OrganisationFöreningen står som sökande av finansieringen samt som arrangör av lägren och sköter administrationen runt lägren som markandsföring, anmälningar, rapportering och räkenskaper.Huvudledaren grovplanerar sedan lägret tillsammans med assisterande ledare i samråd med ansvarig på kansliet. För att sedan mer detaljplanera lägren tillsammans med ferieungdomarna under förberedelseveckan för att i till slut genomföra lägren tillsammans med deltagarna.Kanoterna hyrs sedan av den lokala Kanotklubben TidsschemaVid två tillfällen arrangera veckoläger under sommaren 2013 med max 12 deltagare per läger.Ferieungdomar: 3 veckor varav första vecka är till för att utbilda ledare/ferieungdomar att delta och planera upplägget för respektive lägervecka. Genom detta sätt blir även ferieungdomarna delaktiga i planeringsprocessen.För deltagarna: På 4 dagar och 3 nätter så har deltagarna hunnit med att paddla över Falkträsket, vandrat upp till Falkberget, sätta upp tält, klättra, göra upp eld, laga mat mm.BudgetDå detta är ny verksamhet för föreningen räknar med att det krävs ca 100 timmar i arbetsinsats för kansliet i administration utöver den löpande verksamheten. Utöver detta tillkommer det En huvudledera á 160 timmar samt En assisterande ledare á 160 timmar. Utöver detta så ska det anställas Tre ferieungdomar á 105 timmar (35 timmar/vecka).Föreningen kommer att bistå deltagarna samt ferieungdomarna med utrustning för klättring, paddling och övernattning. Det ska inte hänga på att deltagarna inte har rätt utrustning för att kunna delta. Merparten av utrustningen kommer att kunna återanvändas vid flera tillfällen/framtida läger.Det kommer att finnas en deltagaravgift för lägren, men föreningen tycker att det är viktigt att denna kostnad hålls låg. Så att så många som möjligt har möjligheten att delta.BakgrundKFUM Skellefteå bildades 1903 har sedan årtionden tillbaka bedrivit dagläger verksamhet Falkträsket. Falkträsket är beläget söder om Skellefteå och är en lite insjö med ett berg intill som heter Falkberget. Där har föreningen bedrivit seglarskola och scouting. Från att varit enbart seglarskola som erbjudits så har lägren förändrats och lägren idag har inslag av mer äventyrs betonade ”prova på aktiviteter”. Gärna med inslag av friluftsliv. Aktiviteter som erbjudits är att få prova på att paddla kanot/kajak, klättra, göra upp eld och tillaga sin egen mat. Åldern på deltagarna har riktat sig åt barn i åldrarna 8-12 år. Lägren har bedrivits som dagläger måndag till fredag. Där lägren avslutats med en övernattning i tält.
	Förväntade effekter: Efterfrågan på likande läger kommer öka. Fler barn och ungdomar  kommer fråga när blir nästa läger.Mycket få "nya svenskar" vistas ute i vår natur, nu kommer de våga sig ut. Förhoppningsvis tar de även med sina föräldrar.Klubben får utrustning så de kan arrangera fler likande läger.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Deltagarintäkter                                                                                                                                                                                                                 Antal     à summa          TotaltDeltagare (12 deltagare á 2 läger)                                                                                                                                                           24              500          12 000Administrativa kostnader   (inkl. sociala avgifter, då det överstiger ½ prisbasbelopp)Administration utöver den löpande verksamheten för rekrytering mm (100 timmar á 225 kr)                                                               100              225          22 500Huvudledare (160 timmar á 180 kr)                                                                                                                                                       160              180           28 800Assisterande ledare/instruktör (160 timmar á 180 kr)                                                                                                                            160              180          28 800Ferieungdomar ( 3 st á 105 timmar á 67 kr)                                                                                                                                          315                 67         21 105Kostnad för campingutrustning   (behålls av klubben till senare år)Tält (4 personerstält á 3000 kr)                                                                                                                                                                 5               3000       15 000Sovsäckar (17 sovsäckar á 500 kr)                                                                                                                                                         17                 500         8 500Liggunderlag (17 liggunderlag á 300 kr)                                                                                                                                                  17                 300         5 100Stormkök (5 kök á 600 kr inklusive gas)                                                                                                                                                    5                 600         3 000Ryggsäckar (17 st á 1000 kr)                                                                                                                                                                   17               1000       17 000Kostnad för klätterutrustning   (behålls av klubben till senare år) Klätterpaket (sele, skor, karbiner mm) á 1700 kr                                                                                                                                     17               1700       28 900Hjälmar (17 hjälmar á 500 kr)                                                                                                                                                                   17                 500        8 500Rep (8 rep á 1500 kr)                                                                                                                                                                                 8                1500      12 000Utrustningsgåva (t-shirt, multiwear och/eller pannlampa)                                                                                                                        29                  300        8 700Mat för 17 personer à 2 st läger à 4 dagar (100:-/dag)                                                                                                                             34                 400       13 600Kostnader för kajaker/kanoter   Hyra kanoter (4 dgr á 2 läger)                                                                                                                                                                  17                  500       8 500Kostnad för transporter    Minibuss + bensin (4500 kr per vecka)                                                                                                                                                      3                 4500      13 500Affischer och annat marknadsförningsmaterial                                                                                                                                         1                  9000      9 000 
	Summa: 240 505
	Beräknat antal arbetstimmar: 735
	àpris: se ovan under administrativa kostnader
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


