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VerksAmhetsbidrAg (Projekt)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)


Projektbeskrivning för projektet….


"Ett rikare, aktivare och säkrare uteliv för allt fler på ScoutCamp Ransberg"


Bakgrundsinformation


Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är en del av svensk scoutrörelse likaväl som en integrerad del av IOGT-NTO-rörelsen. Vi NSF, äger i form av stiftelser, tre scoutanläggningar i Sverige. 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund tillsätter stiftelsernas styrelser, beviljar om ansvarsfrihet.


Ägandeformen ”stiftelse” är till visso juridisk men har historiska skyddsskäl vid tidigare förbundssammanslagningar. 


Det övergripande syftet med våra stiftelser är att tillhandahålla mark och understödjande lokaler för ett aktivt friluftsliv för unga människor. Anläggningarna är helt öppna för alla typer av verksamheter och organisationer och vi försöker tillhandahålla ett så lågt pris som är möjligt. Detta görs för att priset vid nyttjande inte skall utgöra ett hinder för barn och ungdomar att uppleva och utvecklas i naturen. För att möjliggöra detta avsätter vi inom NSF årligen betydande belopp (ca 750 tkr) att fördelas mellan våra tre anläggningar. Den enda restriktion är att verksamheten förutsätts vara alkohol- och drogfri, vilket ju är en självklar målbild för barn- och ungdomsverksamhet.

NSF:s verksamhet bygger, som all scoutverksamhet, på ett intensivt och utvecklande friluftsliv. Det är ett av fundamenten i scouting.

Det projekt som vi ansöker om skall utföras vid vårt scoutförbunds anläggning ScoutCamp Ransberg. 


En betydande del av det operativa projektarbetet kommer att utföras genom stiftelsens styrelse i nära samarbete med oss. 

Ransbergs Herrgård med registrerad bifirma ScoutCamp Ransberg har, i enlighet med förbundsmötesbeslut, under senare år utvecklats mot en allt mer utvecklad lägerplats med kapacitet från små läger något 10-tal till storläger på upptill ca 3000-4000 deltagare. Under de senaste somrarna har flera storläger från den samlade svenska scoutrörelsen haft ScoutCamp som plats för sina förbundsläger. Bara under de tre senaste åren har följande större läger genomförts på ScoutCamp Ransberg;

· 2008 -- NSF i samverkan med Ungdomens Nykterhetsförbund – ca 1.000 delt. (ca 10.000 lägerdygn) 


· 2009 -- KFUM/KFUK Förbundsläger – Reforma 09 – ca 1100 delt. 

     ( ca 11.000 lägerdygn)


· 2010 – Förbundsgemensamt Utmanar/Rover-läger – ca 450 delt.

     ( ca 4000 lägerdygn)


· 2010 – Reginonalt (NSF västra Sverige) scoutläger – ca 130 delt.

     ( ca   700 lägerdygn)


· 2011 – Inget större läger p.g.a. den stora World Scout Jamboreen i Sverige

· 2012 – Bokat förbundsläger från NSF. Beräknat deltagarantal ca 1000 delt.
     (ca   10.000 lägerdygn)       


Till detta kommer ett flertal mindre läger under sommartid men och ett betydande antal kurser och utearrangemang vid helger under övriga delen av åren. En sådan sak som är värd att nämna är de under senaste åren genomförda Sportlovslägren under veckorna 7, 8 och 9. Dessa har vänt sig till både scouter och icke föreningsmedlemmar som på detta sätt fått uppleva en härlig kontakt med ”Vinternaturen” i Värmland. 


För ett par år sedan genomförde NSF tillsammans med stiftelsen och NBV en stor friluftshelg för scoutledare med Ola Skinnarmo i spetsen. Syftet var att utbilda ledare för mer kunskap i friluftsliv att ge till barn- och ungdomar och att inspirera till ett utvecklat friluftsliv. Liknande arrangemang planeras årligen men är inte alltid lätt att genom föra. Detta – inspiration - tror vi är viktigt, men ”rätt person, kalenderplacering, målgruppens tillgänglighet och kostnader skall hanteras varför det är lätt att det skjuts på i tiden.    

Projektmål


Delmål 1 - Ett kvalitativt och kvantitativt rikare och säkrare friluftsliv (2012 + 2013)


· Vi skall erbjuda aktiva naturupplevelser och utbilda till kunskaper för ett aktivt och friluftsliv för främst barn och ungdomar, föreningsledare och övriga vuxna. Genom härliga och spännande aktiviteter och utbildning ges goda förutsättningar hos deltagaren för ett fortsatt engagemang i uteliv samt också ett säkert friluftsliv.

Delmål 2 - Förbättring av lägerplats för säkrare läger och ökat utnyttjande (2012)


· Vi vill uppnå att genom en fortsatt förbättring av lägerplatsen ges förutsättningar för en lägesplats som fungerar bra vid extrema väderförhållanden (KFUM/KFUK: storläger blev ett ”lerkaos” p.g.a. intensivt regn). Genom att lägerplatsen fungerar bra vid större regnmängder uppnås att deltagarens minnesbild är bättre och att utelivet inte avskräcker.

Delmål 3 - Ett ökat antal läger-, friluft och utelivsdagar  (2012- tv. Utvärdering 2016)

· Vi vill uppnå att öka antalet lägerdagar fortsätter att öka genom ökad information. Mätningar görs årligen och utvärderas djupare vid varje 5 års periods utgång.

Delmål 4 - Säkerställa tillgång till rörligt friluftsliv genom anläggande av hajk- kanotbas( 2012/13)

· Vi vill att vår tillgång till det rörliga friluftslivet säkerställs genom mindre markanskaffning och uppbyggnad av hajk-och kanotbasplats vid Ransjön.


Beskrivning av Projektdelmål


Delmål 1 – Ett kvalitativt och kvantitativt rikare och säkrare friluftsliv (2012- tv. Utvärdering 2016)

Delmål 1 är det viktigaste av de fyra delmålen. Målet syfte är att genomföra aktiviteter och utbildningar för scouter, ledare från vårt och andra scoutförbund. Men delmålet innehåller även satsningar mot grupper i vårt samhälle som normalt inte möter svenskt frilufts- och uteliv. Sådana kan vara invandrare, barn med funktionshandikapp och eller barn, ungdomar och vuxna som inte normalt bedriver friluftsliv


I detta tidiga skede av projektet har följande aktiviteter och utbildningar identifierats och idéplanerats:


· Säkert friluftsliv – baskunskaper 

2 kurstillfällen à 30 deltagare – i form av vandringshajk

· Paddling – baskurs


2 kurstillfällen à 24 deltagare - sjöpaddling

· Matlagning ute



1 kurstillfälle   à 30 deltagare – under vandringshajk

· Kanotledarkurs
(NSF)


1 kurstillfälle   à 24 deltagare – forspaddling Norge?

· Möt en inspiratör…. (vem? Senare!)
1 uteseminarium en helg ca 40 pers

· Klättringskurs –baskurs


2 kurstillfällen à 16 deltagare – anläggningen klättervägg + ute

· Naturfotografering – ett digitalt bildspel
1 kurstillfälle   à 16 deltagare – ute/sjö/kanot/vinter etc.

· Geocatcing med GPS – ”elektr. uteliv” 
1 aktivitetstillfälle à 20 deltagare – egna geocatchpunkter

Utöver detta kommer flera scoutkurser med direkt scoututbildning i friluftsliv att genomföras under perioden.


Många mindre läger uppskattar stort de ca 60 programboxar som finns vid anläggningen. Den nya hajk- och kanotudden vid Ransjön kommer att bli just en sådan tillgång då läger med ett fåtal ledare inte klarar av logistiken med flyttning av kanoter och personer, lastning av kanadensare, körning osv. Finns allt på plats är det bara att låta barnen/ungdomar flyttas till fots eller med buss/bil. Sedan finns allt dukat…Klart och i vattnet! 

Delmål 2 - Förbättring av lägerplats för säkrare läger och ökat utnyttjande (2012)


De stora lägerfälten vid ScoutCamp Ransberg, ca 200 000 m2, är till halva omfattningen känsliga för sämre väder. Här behövs kompletterande dräneringsarbete samt anläggande av diken samt plantering av träd. Anläggning av permanenta gångstråk/cykelkärrevägar är också planerade.


Med denna investering kan ytterligare läger tas emot då marken håller bättre under längre tid av året. Antalet lägerdagar bedöms därmed kunna dubbleras.


Beräknad investeringskostnad för dessa åtgärder är ca 150 000 kr

(Kostnaden avser främst material och viss maskintid. Stor del av arbetet, som ex. trädplanering och anläggande av gångstråk kommer att göras vid vårfesten och ungdomsarbetshelgerna 2012) 

Delmål 3 – Ett ökat antal läger-, friluft och utelivsdagar


Detta mål är ett mål utan kostnad i sig men en förutsättning för en avgörande förutsättning för användande av en fantastisk anläggning och dess utbud för ett aktivt friluftsliv är information.


Ett användande av resursen är ”a och o”.


För att uppnå framför allt delmål 1 måste en spridning av dessa aktiviteter ske. ScoutCamp Ransbergs hemsida är en naturlig väg men också andra vägar som broschyrmaterial, annonsering och utskick måste komplettera den elektroniska. Vår erfarenhet är att annonsering är kostsam och inte ofta väldigt bra på att nå målgrupper om denna inte görs på ett selektivt sätt i branschtidskrifter. Dessa har oftast lägre priser än ”mer generella tidskrifter.


Beräknad investeringskostnad för dessa åtgärder är ca 50 000 kr


Delmål 4 – Säkerställa tillgång till rörligt friluftsliv genom anläggande av hajk- kanotbas( 2012/13)


Strax norr om om ScoutCamp Ransberg (3 km) ligger en större Sjö, ca 1 mil lång, vilken är mycket lämplig för både till fots eller kanothajker. ScoutCamp Ransberg har ett mycket gott samarbete med skogsbolagen i Värmland och kan få avstycka en mycket attraktiv udde vid sjöns sydspets (mot anläggningen). Köpeskillingen är inte fastställd men har indikerats till ”nära noll” under förutsättning att ScoutCamp Ransberg tar alla kostnader för avstyckning, lantmäterikostnader etc.


Anskaffning av denna udde medger att ScoutCamp Ransberg där kan bygga upp kanotuppläggningsplats, permanent vindskydd, hygien(toalett)/förrådsbod.


Vi är helt övertygade att denna udde skulle på ett fantastiskt sätt skulle utveckla och utöka friluftslivet kring Ransjön med utgångspunkt från ScoutCamp Ransberg. Likaså är den i många delar den fasta punkten för de aktiviteter som beskrivs i delmål 1.


Beräknad investeringskostnad för dessa åtgärder är ca 120 000 kr  


(Kostnaden avser främst material och viss maskintid. Avstyckningskostnad har beräknats till ca 20 000 kr,


vindskydd ca 15 000 kr och hygien/förrådsbod ca 85 000 kr. Ett önskvärt färdigställande (brukbart) är till nästa års förbundsläger och helt klart till utgången av kvartal 2 2013   


Projekttid


Större del av projektets praktiska delar avses kunna slutföras under 2012 (delmål 2-4). 

Vissa delar av i dessa mål, främst förbättring av lägerfälten, avses dock om de finansiella förutsättningar kan lösas dock redan till största del vara klart till vårt förbundsläger sommaren 2012.


Projektets delmål 1, att genomföra aktiviteter och utbildningar för ett rikare friluftsliv kommer att främst genomföras under hösten 2012 och under hela 2013. Vissa kostnader inom delmål 3 är förenade med delmål 1 och kommer därmed att uppkomma under 2013.   


Projektsamverkan – genomförande


NSF:s anläggningar är en integrerad del av scoutförbundets verksamhet. En stor del av NSF:s friluftsverksamhet genomförs vid anläggningar och handläggs genom anläggningens styrelse. Det är mycket viktigt för NSF att ha egna och väl fungerande lägeranläggningar för det egna friluftsliv men också kunna erbjuda en väl fungerande lägeranläggning för andra barn-,  ungdoms- och friluftorganisationer.   


NSF:s förbundsstyrelse samverkar aktivt sedan flera år med Ransbergs Herrgårds styrelse för en gemensam utvecklingsplan för anläggningen för att på bästa sätt utveckla ScoutCamp Ransberg till ett centrum för aktivt friluftsliv för både scouter men även nya ungdomsgrupper. Flera nya arbetsformer, som bygger på har friluftslivets fundament har testats under de senaste åren. Sådana har varit olika former av kolloverksamhet (bl.a. invandrargrupper, barn från utsatta hemmiljöer – missbrukare, vinterläger för icke medlemmar etc.). Integreringsfrågorna i vårt samhälle är en mycket central fråga och alltid i fokus. Att tillämpa detta, byggt på lägerliv med ett aktivt friluftsliv, har visat sig vara en framgångsrik metod. Bättre förutsättningar är en av flera komponenter för ett säkert och aktivt friluftsliv är en viktigt för framgång i Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds totala verksamhet.

ScoutCamp Ransberg har ett mycket god samverkan med såväl Munkfors kommun som Länsstyrelsen i Värmland när det gäller friluftsfrågor. 


Rolf B Carlsson
File Attachment
Projektbeskrivning Svenskt friluftliv 2011A.doc
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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:      Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) 
	Projektnr: 2011:R1
	Projektnamn: "Ett rikare, aktivare och säkrare uteliv för allt fler på ScoutCamp Ransberg"    
	Projektstart årmån: 2012-03-01
	Projektslut årmån: 2012-12-31
	Projektets totala budget kr: 845 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 350 000                 2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 120 000                 2013             
	Belopp kr Avser bidragsår_3: --
	Namn_2: Inga
	Organisation: IOGT-NTO:s Kursgårdsfond                   (ansökan)
	Belopp kr: 200 000
	Organisation_2: Länsstyrelsen i Värmland                       (ansökan
	Belopp kr_2: 100 000
	Organisation_3: Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse   (ansökan)
	Belopp kr_3:   50 000
	Organisation_4: Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (ansökan kursdel)
	Belopp kr_4:   25 000
	Namn_3: Rolf B Carlsson
	Telefon dagtid: 031-776 12 25 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Det totala projektet "ett rikare, aktivare och säkrare uteliv för allt fler vid ScoutCamp Ransberg" syftar till att allt fler skall stimuleras till utvecklat friluftsliv från sina besök på ScoutCamp Ransberg. Projektet är uppdelat för sitt genomförande i 4 delmål, som är individuellt beskrivna i projektbeskrivningen. Delmål 1, det viktigaste, är planerat att genomföras under åren 2012 - 2013. För att delar av delmål 1skall kunna genomföras praktiskt och effektivt bör delmålen 2-4 ha genomförts till sina största delar. Delmålen 2 - 4 viktiga delar för det uthålliga frilutfslivet vid ScoutCamp Ransberg. Det skall vara "kul, spännande, upplevelserikt att bedriva uteliv vid ScoutCamp Ransberg.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Se bifogat attachment  
	Förväntade effekter: Projektets förväntade effekter är:Delmål 1:      Under 2012-2013 skall vi, vid de ca 10 kurs- och aktivitetstillfällena, erbjuda de ca 250 deltagarna ett lärorikt, upplevelserikt, spännande och säkert aktivitetstillfälle. Delmål 2:      Lägerplatsens användande ökas med ca 25 000 lägerdygn under perioden 2012 - 2015 (perioden 2008 - 2011 ca 25 000 lägerdygnDelmål 3:      Effekterna förväntas genom delmålen 1 och 2Delmål 4:      Ett kraftigt ökat användade av främst anläggningens kanoter (16 st) genom  enklare nyttjande, minskade transporter - "mer tid i vattnet". Även "till fots-hajker" kan på ett föredömligt sätt nyttja kanotudden för förläggning och bas. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Flera delar har ur kostnadssynvinkel beskrivits i projektbeskrivningen.Delmål 1                                                                                                                                                                               525 000   varav personalkostnader - Anläggningens personal (plan o genomförande)   (totalt för 10 kurs-/aktivitets tillfällen 250 timmar à 200 kr/timme)                                                                                     (50 000)Delmål 2                                                                                                                                                                               150 000    material och köpta tjänster                                                                                                                                               125 000     varav personalkostnader - Anläggningens personal (plan o genomförande)                                                                   (25 000)    (totalt 125 timmar à 200 kr tim)Delmål 3    material och köpta tjänster                                                                                                                                                 50 000    varav personalkostnader - Anläggningens personal (plan o genomförande)                                                                   (10 000)    (totalt 50 timmar à 200 kr tim)Delmål 4     material och köpta tjänster                                                                                                                                               120 000    varav personalkostnader - Anläggningens personal (plan o genomförande)                                                                   (30 000)   (totalt 150 timmar à 200 kr tim)Andra anläggningsspecifika eller förbundsmässiga overheadkostnader tas av ScoutCamp Ransbeg eller NSF.
	Summa: 845 000 (115 000)
	Beräknat antal arbetstimmar: 575 timmar
	àpris: 200 kr/timma (inkl sociala kostnader)
	Epostadress: rolf.b.carlsson@comhem.se
	Mobiltelefon: 070-556 12 25


