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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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 3
	Projektnamn: Internationell klätterträff 2013 med tema access
	Projektstart årmån: 2012/07
	Projektslut årmån: 2013/08
	Projektets totala budget kr: 313 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 45 000                 2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 238 000                2013
	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: Jonas Paulsson
	Epostadress: kansliet@klatterforbundet.se
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Klättring är en friluftsaktivitet som för en stor del av utövarna är fokuserat kring resor runt om i världen. Klättring är en snabbt växande friluftsaktivitet globalt sett och många klätterområden besöks av klättrare från alla kontinenter. Detta skapar enorma utmaningar för klättersamfundet, såväl ur ett internationellt som ett lokalt perspektiv. Inte sällan skapar det stora antalet besökare problem med tillgängligheten, eller access som det kallas på klätterspråk. De problem som kan uppstå, såväl reella som potentiella, är därför en fråga som rör hela det internationella klättersamfundet. Vi vill lyfta frågor om access på det internationella planet genom att arrangera en internationell träff med access som tema. Huvudsyftet med träffen är att diskutera och finna metoder för hur klättringen kan samexistera med andra lokala intressen runt om i världen. Men det handlar inte bara om potentiella problem, vi ser också möjligheter till en positiv utveckling.  Det handlar om att belysa positiva sidor av vår friluftsaktivitet. På vilket sätt kan klättringen vara en regional resurs, i balans med hållbar utveckling? Vilka värden kan vår aktivitet förmedla och hur kan vi bidra till ett levande lokalt samhälle?
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: En internationell träff ger möjligheter för representanter från olika klätterorganisationer att dela erfarenheter kring accessarbete och stärka det internationella samarbetet för att säkerställa tillgången till klättring. För oss inom Svenska klätterförbundet skulle det också innebära en möjlighet att ta större plats i den internationella diskussionen kring accessfrågor och föra fram våra erfarenheter och åsikter kring hur accessarbete kan bedrivas.Vi planerar att hålla träffen i Bohuslän, det svenska klätterområde som har störst intresse internationellt och där även accessfrågan ständigt är aktuell. Träffen kommer att vara upplagd kring olika seminarier och föreläsningar, framförallt på eftermiddagar och kvällar, kring temat access. Klätterorganisationerna i världen har många gånger liknande utmaningar och vi hoppas kunna engagera ett antal kompetenta föreläsare som har breda kunskaper inom accessområdet. Dagtid kommer deltagarna att få stifta bekantskap med de bohusländska bergen och med lokala klättrare, på så sätt att varje besökande representant paras ihop med en lokal klättrare som fungerar som guide. Tanken är att besökarna genom att få besöka de lokala klipporna och umgås med lokala klättrare lite närmare ska få en inblick i hur svensk klättring och svensk klätterkultur ser ut.För att ytterligare ge en bild av svensk klätterkultur kommer den lokala klubben - Bohusläns klätterklubb - att inkorporeras i projektet. De kommer bland annat att få presentera sin verksamhet för de besökande representanterna.Boende och bespisning kommer att äga rum på ett lokalt vandrarhem eller hotell med konferensmöjligheter.För att ro projektet i hamn kommer vi att behöva en projektledare på deltid under 14 månader. Vi räknar med en tjänstgöringsgrad på 20% för detta arbete. Projektledaren kommer att utföra en stor del av planeringen av träffen, sköta inbjudningar och anmälningar, ha kontakt med lokala entreprenörer, se till att vi får engagerade lokala guider, ordna transporter och boende, boka föreläsare, se till att hela organisationen funkar under själva träffen med mera.  Omkring sig kommer projektledaren att ha en arbetsgrupp, huvudsakligen medlemmar ur den lokala klubben, som hjälper till att utföra praktiska sysslor, både inför och under själva träffen.Träffen kommer att hållas antingen på för- eller sensommaren 2013. Träffen kommer att pågå under en veckas tid. Vi har som målsättning att få 30 utländska deltagare på träffen. Tillsammans med lika många lokala guider, samt övriga medarbetare innebär det att vi totalt räknar med att vara ca 70 personer på träffen.
	Förväntade effekter: Vi kommer att öka den globala medvetenheten kring accessarbetet, att detta är den kanske mest centrala frågan för hela vår friluftsaktivitet. Vi kommer också att stärka Svenska klätterförbundets roll i dessa frågor internationellt. Dessutom kommer vi att få möjlighet att engagera fler svenska klättrare i accessarbetet, samt öka medvetenheten om detta arbete i hela landet. Detta kommer också på sikt att stärka Svenska klätterförbundets roll då våra medlemmar ser att vi kontinuerligt och med engagemang jobbar med denna så viktiga fråga. Vi kommer också att skaffa oss ovärderliga erfarenheter i att hålla sådana här träffar, samt givetvis skaffa oss viktig kunskap om hur accessarbete bedrivs i andra länder och hur dessa erfarenheter kan appliceras på svenska förhållanden.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Anmälningsavgifter från utländska deltagare                                                    30 000               Boende + frukost + lunch                                                                                 -80 000Middagar (inkl en specialmåltid på lokal restaurant)                                        -66 000Transporter (lokala transporter samt hämtning och lämning med buss GBG) -25 000Planeringsmöten                                                                                              -17 000  Föreläsare                                                                                                        -20 000  Projektledare                                                                                                  -105 000   I fördelningen av kostnaderna på bidragsår 1 och 2 på sidan 1 på blanketten har vi lagt sex månadskostnader för personal à 7 500:- på bidragsår 1 och 8 månader på bidragsår 2. Vi har lagt övriga kostnader på bidragsår 2.                                                                                   
	Summa: -283 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 468
	àpris: 225:- inkl arbetsgivaravgifter mm


