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beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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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: B 2
	Projektnamn: Klätteralpin barn/ungdomssatsning
	Projektstart årmån: 2012/08
	Projektslut årmån: 2014/08
	Projektets totala budget kr: 327 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 109 000                2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 109 000                2013
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 109 000                  2014
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Persson
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Under tre år kommer Alpina Kommittén att driva ett projekt som syftar till att öka intresset hos barn och ungdomar för alpin klättring. Detta för att därigenom bidraga till en ökad  föryngring av alpina klättrare i Sverige.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet kommer under tre år i augusti att genomföra fältläger ca en vecka på flertal platser i svenska fjällvärlden. Det praktiska fältarbetet genomförs av klubbar anslutna till förbundet. Projektet vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-18 år. I fält kommer barnen att få prova på mycket av det som berör livet kring alpin klättring, allt från camping och  matlagning till klättring och hur man vistas i skog och mark.Alla aktiviteter åldersanpassas och gruppindelningar efter förmåga och vilja kommer att göras.Ledare med Alpin kompetens måste finnas på varje läger.Förbundet/kansliet kommer utlysa aktiviteterna och klubbarna kan ansöka om medel.  Kansliet administrerar fördelningen mellan sökande klubbar som vill erbjuda sina ungdomar detta.
	Förväntade effekter: Ett ökat intresse hos yngre människor att söka sig till den fantastiska alpina klättervärlden!!
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Vi tror att ca 3-5 klubbar kommer att ansöka om detta projekt/år.Deltagarbidrag för att kunna "komma iväg" till exempel för resa och mat.       50 000:-/år      Vissa klubbar kanske behöver införskaffa viss  friluftsutrustning som              inte ungdomarna har. (5 000:-/klubb)                                                                25 000:-/årArvode till alpina specialledare  (5 000:-/ läger)                                                25 000:-/år                       Anställd personal på kansliet                                                                               9 000:-/år
	Summa: 109 000:-/år
	Beräknat antal arbetstimmar: 40
	àpris: 225/tim inkl arbetsgivaravgifter


