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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

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

2 (3)

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)



BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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du
pl
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a.
nu

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: Sveriges Ornitologiska Förening
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Sparvugglorna / SOFuk
	Projektstart årmån: 2013
	Projektslut årmån: 2016-12
	Projektets totala budget kr: 1 700 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 110 000                  2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 400 000                2014
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 400 000               2015
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Anders Lundquist
	Telefon dagtid: 0485-444 48
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Starta barnverksamhet i regionalt och lokalt hos våra 26 regionalförening samt att på samma sätt starta ungdomsgrupper regionalt (SOF:s ungdomsverksamhet bedrivs endast på nationell nivå idag).
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Flertalet av våra regionala föreningar saknar idag i stort sett barn- och ungdomsverksamhet. Syftet med projektet är att SOF ska starta sådan verksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet ska i huvudsak bedrivas regionalt och lokalt. Projektet är långsiktigt och för 2013 räknar vi med att börja planeringen för att under 2014 kunna hel- eller deltidsanställa en tjänsteman som arbeta med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. SOF kommer att verka som en central funktion med utbildning, som stöd för uppbyggnad av en organisation inom varje regionalförening och med att ta fram material och metoder för att kunna bedriva meningsfulla friluftsaktiviteter för barn och ungdomar  på regional och lokal nivå runt om i Sverige. Barnverksamheten benämns ”Sparvugglorna” och omfattar åldrarna 7-12 år och är helt ny. Till att börja med kommer vi att ge ut ett nyhetsbrev och starta en hemsida. Därefter ska vi på regionalt och lokalt, med hjälp av volontärer, genomföra konkreta aktiviteter med inriktning på åldersgruppen ”Sparvugglorna”. Målsättningen är att under perioden 2014-17 ha fungerande Sparvuggleverksamhet inom alla våra 26 regionalföreningar. Ungdomsverksamheten bedrivs genom SOF:s Ungdomskommitté. Ungdomskommittén arrangerar årligen med deltagare från hela Sverige. Den centrala verksamheten under övriga året sker via hemsida och en ”Facebook”-grupp. Ungdomsverksamheten ska skötas av ungdomar själva men med stöd av vuxna volontärer. Den omfattar åldersgruppen 13-25 år. På sikt kommer rekryteringen till ungdomsverksamheten att ske via Sparvugglorna. Under perioden 2014-17 är målet att det ska skapas en ungdomsgrupp inom varje regionalförening.
	Förväntade effekter: Att ha aktiv barn- och ungdomsverksamhet inom alla våra 26 regionalföreningar.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: För 2013 söks medel till:• Uppbyggnad av hemsida och nyhetsbrev                                                     10 000  • Seminarium för regionalföreningar avseende utveckling/uppbyggnad/organisation för Sparvugglorna och ungdomsverksamheten                                                    30 000  • Ledarutbildning i slutet av 2013 av de första volontärerna                            25 000  • En månads arvode till en resurs som ska stödja verksamheten                   40 000  • Övriga kostnader   (OH)                                                                                  5 000 
	Summa: 110 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 200
	àpris: 200
	Epostadress: anders@sofnet.org
	Mobiltelefon: 070-2787428


