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Syfte med hela projektet (sammanfattning)

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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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 8
	Projektnamn: Handledning/Studiematerial för utomhusklättring för barn
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/04
	Projektets totala budget kr: 93 200
	Belopp kr Avser bidragsår: 93 200                  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: Karin Persson
	Epostadress: Karin.persson@klatterforbundet.se
	Telefon dagtid: 08.699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: De flesta klätterklubbar bedriver inte någon verksamhet för barn och ungdomar utomhus.Det har varit en aktivitet för vuxna.Vi vill underlätta för klubbar och tränare/instruktörer att hålla i/börja med utomhusklättring för barn och ungdomar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Förhoppningsvis får vi bidrag till något/några av de läger vi ansökt om som kommer att genomföras från maj 2012. Till dess vill vi ha denna handledning/studiematerial/häfte färdigt, så att klubbarna hinner få materialet och själva hinna planera inför aktiviteter som drar igång på våren/försommaren.För att vi ska hinna ta fram materialet i tid behöver en person kunna ägna tid åt detta och då är enda vägen att gå att ge en arvodering för uppdraget.Handledningen/studiematerialet/häftet ska kunna användas både av ledare och adepter.Den ska vara upplagd på tio träffar med vad målet är för träffen, vad de ska göra, vad de ska lära sig. Det ska vara en liten teoretisk del och frågor som ska besvaras både vad gäller klättring, om att vistas utomhus och allemansrätt.Varje adept får varsitt "häfte".Häftet ska kunna användas i de sökta projekten 1, 2, 5 och 6.Häftet ska skickas ut till samtliga klubbar så att de själva lätt kan starta upp barn och ungdomsklättring utomhus även om de inte kommer att kunna ta del av de eventuella läger vi kommer att kunna hjälpa till med.
	Förväntade effekter: Fler klubbar kommer starta upp barn och ungdomsklättring utomhus mycket tidigare än om vi inte tar fram material till dem.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: En arvoderad person som projektledare för projektet, 5 veckors heltid               43 200Materialkostnader för att ta fram "häftet"                                                              15 000Tryck av "häfte"                                                                                                     30 000Distribution av "häfte"                                                                                              5 000
	Summa: 93 200
	Beräknat antal arbetstimmar: 192
	àpris: 225:- inkl arbetsgivaravgifter


