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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B2

Regionsläger utomhus ungdom

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2014/04

2014/09

199 250

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

199 250

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2014

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

-

-

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Karin Persson

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-699 65 20

0701-03 05 22

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Vi gick in i detta projekt med tanken att genomföra detta i tre år för att verkligen få fart på utomhusklättringen. Det hrä blir vårt tredje
år.
Många barn och ungdomar som börjar klättra idag gör det på en inomhusvägg. Att ta steget ut kan för många kännas stort och svårt,
eller så är de helt enkelt omedvetna om de möjligheter till klättring utomhus som finns. Vi vill ge fler barn och ungdomar möjlighet att
få prova på att klättra utomhus, och att de ska få träffa och umgås med andra barn och ungdomar med samma intresse.

För 2012 fick vi 175 000:- vi arrangerade två otroligt uppskattade läger. En på klippa i Småland och en alpinklättring i Kebnekaise
området. Vi sökte även för 2013 och fick 200 000:För att verkligen förankra detta vill vi även för 2014 kunna subventionera denna typ av läger för att få stora ringar på vattnet.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi planerar att från förbundshåll arrangera 2 regionala klätterläger om 4-5 dagar vardera.
Lägren kommer att vara öppna för alla medlemmar mellan 16-20 år. (Ev 22 år)
Lägren kommer givetvis att vara fokuserade på att ha kul, att ungdomarna får klättra så
mycket som möjligt, men de ska också få en introduktion i vad det innebär att vistas och
klättra utomhus, med hänsyn till allemansrätt, säkerhet mm.
Vi kommer att kunna ta emot max 20 ungdomar till klipplägret och 12 till det alpina lägret.
Till varje läger kommer vi att anlita en huvudledare som ansvarar för planering och
genomförande, ett antal auktoriserade instruktörer, samt någon eller några ledare som ej
behöver vara instruktörer. Ledarna kommer vi att arvodera.
Utöver dessa ledare kommer vi att behöva anställa en person på deltid, dels för att rekrytera
ledarna till lägren samt för att administrera anmälningar, ta fram riktlinjer för lägren mm.
Vi räknar med följande:
- En anställd med 25% tjänstgöringsgrad under 1 månader som administrerar båda lägren.
Till varje läger räknar vi med:
- 1 huvudledare som lägger sammanlagt 14 dagar på planering, genomförande och
efterarbete.
- 4 st instruktörer (varav minst 2 ska vara auktoriserade) à 5 dagar
- 1 övrig ledare à 5 dagar
Utrustning
Vi kommer att bistå deltagarna med utrustning för klättring och övernattning. Det vill säga, vi
anskaffar utrustning som delvis kan återanvändas vid fler framtida läger. Till vårt alpina
läger får vi förhoppningsvis viss utrustningssponsring i form av att vi får låna tält och
klätterverktyg.
I övrigt tillkommer kostnader för mat och transporter.
Vi kommer att ha en deltagaravgift för dessa läger, men vi tycker det är viktigt att denna
kostnad hålls så låg som möjligt för deltagarna, för att så många som möjlighet ska ha
möjlighet att vara med.

Förväntade effekter

Vi hoppas kunna få fler ungdomar intresserade av att klättra ute, och att dessa ska ges
möjlighet att lära sig vad klättring utomhus handlar om och att de får en utbildning i ämnen
som allemansrätt och säkerhet bland annat.
Att träffa ungdomar från andra klubbar kommer höja inspirationen till mer klättring utomhus.
Att vi arrangerar sådana här läger blir också ett bra argument för att få fler unga klättrare att
gå med i en klätterklubb.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Deltagarintäkter: 32 deltagare à 600:-

19 200

Anställd personal för rekrytering, administration mm 25% tjänst 1 månad
Huvudledare för lägren: 2st à 14 dagar à 1 500:Instruktörer: 8 st à 5 dagar à 1 500:Övriga ledare: 2 st ledare à 5 dagar à 1 000:Resekostnader för ledare

-11 250
-42 000
-60 000
-10 000
-10 000

Kostnad för campingutrustning
3 st 4-personerstält à 3500:10 st sovsäckar à 400:10 st liggunderlag à 300:2 st kök à 600:- inkl gas

-10 500
-4 000
-3 000
-1 200

Kostnad för klätterutrustning
10 st klätterpaket (sele, skor, karbiner mm) à 1700:10 st hjälmar à 500:5 st rep à 1500:-

-17 000
-5 000
-7 500

Mat bidrag för 42 personer à 5 dagar (100:-/dag)

-21 000

Kostnad för transporter
2 st minibussar + bensin
Helikopter tar upp packning till Kebnekaise, 19 km vandring, 400:- x 15 st

-10 000
-6 000

Summa

199 250
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

50 timmar + 120 dygn

225:-/tim inkl soc avg + fasta dygnsarvoden

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.

duplicera.nu

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