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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

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

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



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)

Summa
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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: B6
	Projektnamn: Vinterläger för 16-20 år
	Projektstart årmån: 2013/01
	Projektslut årmån: 2013/04
	Projektets totala budget kr: 169 300
	Belopp kr Avser bidragsår: 169 300                2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Vi skulle kunna tänka oss att samarbeta med Fjällklubben men de är inte tillfrågade.
	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: Att våga tänja på gränserna och vistas ute vintertid.Starta upp en nationell alpin vinterverksamhet utomhus. (vi har isklättring men det är något helt annat)Få fler att upptäcka vår fantastiska vinter utanför skidbacken.De ungdomar som var med på vårt regionala läger i Kebnekaise området efterfrågade detta.Det vore fantastiskt roligt att kunna tillgodose deras önskemål.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi planerar att arrangera ett nationellt alpint vinterläger  i 4-5 dagar för max 15 deltagare i åldern 16-20 år.Lägret kommer att ge en introduktion i vad det innebär att vistas utomhus vintertid, hur man tar sig fram i alpin miljö, hur snön beter sig, risker osv.Till varje läger kommer vi att anlita en huvudledare som ansvarar för planering och genomförande, ett antal auktoriserade instruktörer, samt någon eller några ledare som ej behöver vara instruktörer. Ledarna kommer vi att arvodera. Utöver dessa ledare kommer vi att behöva anställa en person på deltid, dels för att rekrytera ledarna till lägren samt för att administrera anmälningar, ta fram riktlinjer för lägren mm.Vi räknar med följande:- En anställd med 20% tjänstgöringsgrad under 3 månader som administrerar läger.Till varje läger räknar vi med:- 1 huvudledare som lägger sammanlagt 14 dagar på planering, genomförande och efterarbete.- 4 st instruktörer (varav minst 2 ska vara auktoriserade) à 5 dagar- 1 övrig ledare à 5 dagarUtrustningVi kommer att bistå deltagarna med vinterutrustning för alpin vinterklättring och övernattning. Det vill säga, vi anskaffar utrustning som delvis kan återanvändas vid fler framtida läger. I övrigt tillkommer kostnader för mat och transporter.Vi kommer att ha en deltagaravgift för dessa läger, men vi skulle vilja kunna hålla ett introduktionspris, ett lockpris i uppstarten av denna förhoppningsvis fortsatta verksamhet.
	Förväntade effekter: Att detta läger är en början till fler likande läger, fler som kommer ut i fjäll och alpin terräng och få ökad kunskap att klara sig i denna miljö.Öka intresset för expeditioner
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Deltagarintäkter: 15 deltagare à  600:-                                                                                                                                                                             9 000Anställd personal för rekrytering, administration mm 20% tjänst 1,5 månader                                                                                                               -10 800Huvudledare för lägren: 14 dagar à 1 500:-                                                                                                                                                                    -21 000                                 Instruktörer: 4 st à 5 dagar à 1 500:-                                                                                                                                                                              -30 000Övriga ledare: 1 st ledare à 5 dagar à 1 000:-                                                                                                                                                                  -5 000Resekostnader för ledare                                                                                                                                                                                                -10 000Kostnad för campingutrustning3 st 4-personerstält à 3500:-                                                                                                                                                                                            -10 500         15 st sovsäckar à 600:-                                                                                                                                                                                                      -9 00015 st liggunderlag à 300:-                                                                                                                                                                                                  - 4 5003 st kök à 600:- inkl gas                                                                                                                                                                                                     -4 500             Kostnad för alpinklätterutrustning 15 st alpinaklätterpaket  à 2000:-                                                                                                                                                                                     -30 00015 st hjälmar à 500:-                                                                                                                                                                                                         -10 00010 st rep à 1500:-                                                                                                                                                                                                             -15  000 Mat för 20 personer à 5 dagar (150:-/dag)                                                                                                                                                                        -15 000Kostnad för transporter                                                                                                                                                                                                      -3 000Är det inte möjligt att få hela bidraget ska vi försöka genomföra lägret med det bidrag ni ger oss, vi får anpassa oss. Den stora kostnaden är personal men det krävs duktiga personer för att ha hög säkert på lägret
	Summa: 169 300
	Beräknat antal arbetstimmar: 48 + fastställt arvode/dag(här 24 timmarsdygn)
	àpris: 225:- inkl sociala avgifter för tjänsteman
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


