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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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 7
	Projektnamn: Grundguide och infoskylt för klättring utomhus
	Projektstart årmån: 2012/02
	Projektslut årmån: 2013/12
	Projektets totala budget kr: 262 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 170 000                2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 92 000                  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 21
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att presentera information som gör det enklare, säkrare och roligare för folk som sällan eller aldrig har klättrat utomhus tidigare att komma ut och njuta av klättring utomhus. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: De flesta av de som börjar klättra idag, såväl barn och ungdomar som vuxna, gör det på en inomhusvägg. En del av dessa upplever steget till att börja klättra ute som stort. Vi vill ta fram en grundläggande guide som berättar om vad klättring utomhus handlar om. Guiden kommer att sammanställas i form av en bok, men den kommer inte att ersätta den mer ingående instruktionslitteratur som finns på marknaden idag. Den kommer givetvis heller inte ersätta en klätterkurs. Guiden kommer att ta upp de mest grundläggande elementen när det gäller säkerhet, att klättra med barn ute, olika klätterdiscipliner, information om allemansrätten, samt information om Svenska klätterförbundet och dess klubbar. Som komplement till guiden vill vi även producera en stor skylt som i mer kortfattad och visuell form informerar om klättring utomhus. En kortversion av ovanstående guide skulle man kunna säga.Vi hoppas att vi dessa två produkter kan sprida glädjen av att klättra utomhus och att de som tar steget gör det på ett ansvarsfullt sätt. Båda produkterna riktar sig till alla klättrare, såväl barn och ungdomar som vuxna. Guiden kommer således att vara användbar i projekt nr 1, 5 och 6 (se separata ansökningar för dessa).Vi kommer att anställa en person på vårt kansli på deltid som blir ansvarig för produktionen. Det handlar om att både skriva, fotografera och formge produkten, men också om att samla in material från olika källor, och att beställa material från skribenter och fotografer.Guiden kommer att tryckas, men den kommer också att göras tillgänglig elektroniskt, för att göra spridningen så lätt som möjligt. Båda produkterna kommer att vara gratis.Planen är att producera guiden under bidragsår 2012 och att ha skylten färdig under 2013.
	Förväntade effekter: Med de här produkterna kommer vi att kunna intressera fler att klättra utomhus, och vi kommer också att hjälpa de som vill ta steget ut att göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Vi förväntar oss också att det här ska synliggöra Svenska klätterförbundet i högre grad, vilket förhoppningsvis skulle leda till att fler klättrare väljer att gå med i en klubb.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: En anställd person på heltid i tre månader                                                        127 000Inköp av bilder och texter från externa leverantörer                                            30 000Tryck av guiden                                                                                                   50 000Tryck av 30 st skyltar 70 x 100 cm                                                                      45 000Distribution till landets klubbar och klätterväggar                                                10 000
	Summa: 262 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 500
	àpris: 225:-


