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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
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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 4
	Projektnamn: Skyltar med info om allemansrätt och acces
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 80 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 80 000                  2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	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 21
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att sprida information om allemansrätten och hur vi som klättrare bör förhålla oss till den när vi är ute och klättrare. Genom detta hoppas vi kunna säkerställa tillgängligheten till våra klätterklippor och att acceptansen för vår aktivitet ökar hos andra som rör sig inom samma områden som vi klättrare. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi fick tidigare ett bidrag för att på försök ta fram en skylt med information om allemansrätt och klättring. Försöket har slagit väl ut och de skyltar vi producerade är nu ute bland klubbar och monterade vid ett flertal klätterområden i landet. Vi har gjort ett flertal lärdomar av projektet och vill nu ta projektet in i nästa fas. Det vi framförallt ser är ett ökat behov av fler skyltar samt att design och storlek skulle behöva justeras i en ny upplaga. Vi avser därför ta fram 100 st nya skyltar, denna gång i A3-format. Vi kommer också att komplettera med flera hållare i akrylglas till skyltar där vi kan få ut specifik lokal accessinformation om de olika klätterbergen.
	Förväntade effekter: Medvetenheten och kunskapen kring allemansrätten kommer att öka och på så vis tar vi ytterligare steg mot en klättring som bedrivs med en hållbar utveckling. Denna kunskap bidrar i förlängningen till att acceptansen för vår aktivitet ökar och att vi får fortsatt tillgång till våra klätterberg.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Tryckning av 100 st skyltar i akrylglas, A3 format à 550:-                                 55 000Inköp av akrylglas för att kunna tillverka egna kompletterande skyltar             20 000Distribution                                                                                                          5 000                                                                                   
	Summa: 80 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 


