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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Svenska Turistföreningen
projekt
Projektnr

Projektnamn

1

Aktivt sportlov i fjällen

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013/02

2013/03

264 000 kr

Från Svenskt friluftsliv sökta medel för projektet
Belopp, kr

Avser bidragsår

60 000

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2013

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

Ev. medsökande samarbetsorganisationer
Namn

ev. andra finansiärer till projektet för sökt bidragsår
Organisation

Belopp, kr

Stadsmissionen
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Gustaf Sixten Inga

gustaf.sixten.inga@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-2756587

070-2756587

Projektbeskrivning (hela projekttiden)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet syftar till att ge barn som annars inte har möjlighet att besöka fjällen ett aktivt
"sportlov" på Kebnekaise Fjällstation. Projektet drivs i samarbete med Stockholms
Stadsmission. Tillsammans med Stadsmissionen kan vi ge barn deras första fjällminne,
samt ge barnen chansen att få lära sig åka skidor, gå på snöskor och dricka varm choklad
framför brasan.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet drivs i sammarbete med Stockholms Stadsmission och syftar till att ge barn som
annars inte skulle få chansen ett aktivt sportlov i fjällen ett första fjällminne. Stadsmissionen
står för urvalet av deltagare samt 5 st ledare. Svenska turistföreningen ansvarar för, mat,
logi, transporter, utrustning och fjällledare. Under vecka 9,10 2013, kommer ett aktivt
sportlov i fjällen annordnas för barn som inte annars får den möjligheten. Under
sportlovsveckan kommer barnen att få ägna sig åt typiska fjällaktiviteter som skidåkning,
pulkåkning, snöskor. Dagarna kommer att avslutas med varm choklad framför brasan på
Kebnekaise fjällstation.
Upplägg aktiviteter:
Dag 1 Fika i Nikkaluokta och skotersafari till fjällstationen.
Dag 2 Skidskola med fjällförare, samt skidtur som avslutas med fika utomhus(m fjällförare)
Dag 3 Skidtur till Elsas bro & fika utomhus. (m fjällförare)
Dag 4 Pulkåkning, snöskor och gräva snögrottor. Fika i snögrottan.
Dag 5 Skotersafari till Nikkaluokta för hemresa.
Gemensamma måltider och fikastunder förläggs på Kebnekaise fjällstation.
Alla aktiviteter anpassas efter rådande väder och förutsättningar.

Projektet finansieras av Svenska Turistföreningen i samarbete med Stockholms
Stadsmission och förhoppningen är att projektet skall resultera i en återkommande aktivitet
1-2 gånger per vintersäsong. Sportlovet 2012 genomfördes detta projekt för första gången
med hjälp av sökt projektstöd. Eftersom material och utrustning är en tung post under de
första åren och väldigt lite utrustning för barn finns att tillgå i nuläget, behöves ytterligare
stöd för 2013. Detta beror bland annat på att projektet är utökat till två veckor istället för en.
Dubbelt så många barn kommer alltså att få delta 2013 jämfört med 2012. Om projektet får
ett riktigt bra utfall hoppas vi kunna lösa finansieringen framöver genom sponsorer, vilket
kommer att bli lättare efter första året. Redan till 2012 års projekt lyckades vi fånga upp en
del sponsorer till projektet.

Förväntade effekter

Projektet kommer att ge direkta effekter för deltagarna under "sportlovet" eftersom barnen
får uppleva det bästa de svenska fjällen har att uppleva, en upplevelse som annars inte
hade varit möjlig. Förhoppningarna är också att detta skall ge långvariga effekter hos
deltagarna genom att de blir introducerade för friluftsliv. Vi tror att ett första fjällminne
kommer att väcka en nyfikenhet för naturen och friluftsliv som lever kvar hos deltagarna.
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Beskrivning av projektets budget bidragsåret
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Personalkostnader 320 timmar * 180 kr/h
Inköp pulkor
300 kr *15 st
Hyra Skidor
200 kr * 15 st *5 dagar
Inköp kläder
1000 kr * 15 st
Resekostnad med tåg 15 barn 5 vuxna
Resekostnad buss
Resekostnad Skoter tur & retur fjällstationen
Mat 5 dygn 20 personer
Boende 350 kr per natt (15 barn 5 vuxna i 4 nätter)
overhead cirka 5 %

56 000kr
0kr
30 000 kr
30 000 kr
32 000 kr
8 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
56 000 kr
12 000 kr

Totalt: 264000 kr
Projektansökan avser att täcka kostnader för pulkor, skidor och kläder enligt budgeten ovan.
Återstående kostnader står STF och Stadsmissionen för.
Summa

234000kr
Ev. Personalkostnader (ange hur ni ovan har beräknat personalkostnaderna)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

320 h

180 kr

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.

www.reklamologi.se

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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