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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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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 Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Nationellt rådslag för ungdomsfrågor
	Projektstart årmån: 2012-01
	Projektslut årmån: 2012-12
	Projektets totala budget kr: 50 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 50 000                  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: Marie Wiman
	Telefon dagtid: 08-410 80 608
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Sportfiskarna avser att under 2012 hålla ett nationellt rådslag för ungdomsfrågor med representanter från hela landet. Rådslaget ska samla ett trettiotal blivande eller kommande ungdomsledare och pågå under en helg. Rådslaget ska innehålla inspirationsföreläsningar, gruppövningar och möjligheten till erfarenhetsutbyte ledarna emellan, men också mellan ledarna och förbundet. Det är Sportfiskarnas önskan att rådslaget leder till bildandet av ett nationellt ungdomsråd.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundSveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är organiserat på traditionellt folkrörelsevis med enskilda medlemmar, klubbar, länsvisa distrikt samt en förbundsstyrelse och ett kansli på nationell nivå. Ungdomsarbetet är en av förbundets kärnfrågor. Sportfiskarna som organisation genomför varje år hundratals ungdomsaktiviteter. Häri ryms bland mycket annat prova på-fisken, fisketävlingar, betestillverkning och fiskeläger. En del av dessa aktiviteter administreras på central nivå av förbundets kansli, medan den stora majoriteten av aktiviteterna planeras och genomförs av en lokal klubb eller ett distrikt. Det är Sportfiskarnas uppfattning att informationsvägarna inom förbundet kan förbättras för att främja bland annat utbytet av erfarenheter och goda exempel kopplat till ungdomsverksamheten.ProjektmålMålet med rådslaget är att få till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan ungdomsledarna såväl som mellan ungdomsledarna och förbundet. Målet är att ungdomsledarna ska få förbättrade kunskaper om inriktningen på förbundets centrala ungdomsarbete. Målet är också att ta reda på hur förbundet på bästa sätt kan samordna och stötta ungdomsledarna i deras verksamhet. Ett väl genomfört rådslag för ungdomsfrågor ger viktiga råd och rekommendationer för hur vi ska arbeta vidare med ungdomsfrågorna inom förbundet. GenomförandeRådslaget ska äga rum en helg under vintern/våren vid lämplig konferensanläggning i Stockholmsområdet. Kostnader i projektet avser den praktiska hanteringen av rådslaget, såsom bokning av konferenslokal med övernattningsmöjlighet, beställning av mat till deltagarna och administration kring transport.
	Förväntade effekter: EffektmålDet är  Sportfiskarnas önskan att rådslaget leder till bildandet av ett nationellt ungdomsråd. Mot den bakgrunden kan vi som förbund bli ännu bättre på att anordna aktiviteter för barn och unga vilket lockar fler till sportfisket.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: BudgetLogi                                                                                                                                 10 000Konferenslokal                                                                                                                  5 000Förtäring                                                                                                                         20 000Resebidrag för deltagarna (30 deltagare à 500 kr)                                                         15 000
	Summa: 50 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: marie.wiman@sportfiskarna.se
	Mobiltelefon: 


