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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)
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Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår
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Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon

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

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
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Summa
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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: Svenska Klätterförbundet
	Projektnr: B9
	Projektnamn: Lobby- och informationsarbete access
	Projektstart årmån: 2014/01
	Projektslut årmån: 2014/12
	Projektets totala budget kr: 81 000:-
	Belopp kr Avser bidragsår: 129 000:-               2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Jonas Paulsson
	Telefon dagtid: 08-699 65 21
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att stärka klättringen i politiken och arbeta för att klättringens intressen i större utsträckning beaktas vid bildande av olika typer av skyddsområden. Projektet har ett särskilt fokus på områden som idag är stängda för klättring eller som är hotade att stängas av olika anledningar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi blir fler som klättrar och med det blir det också fler som rör sig i naturen. Det tycker vi så klart är positivt, men vi inom Svenska Klätterförbundet upplever ofta att vår verksamhet inte ges tillräckligt med utrymme i politiska såväl som tjänstemannamässiga diskussioner, till exempel vid bildande av olika skyddsområden. Vi har flera exempel där det bildats skyddsområden utan att beslutsfattare varit medvetna om att klättring bedrivs i området och där föreskrifter - ofta på tvivelaktiga grunder - skapar hinder för klättring. Våra lokalklubbar jobbar med dessa frågor, men det är ideellt arbetande funktionärer som sällan har den tid som krävs för att hålla en kontinuerlig dialog med beslutsfattare och andra organisationer.Vi har också ett antal klippor som idag är helt stängda för klättring, där anledningarna till klätterförbudet får ses som tvivelaktiga. Vi vill undersöka dessa områden och bedriva lobbyverksamhet för att försöka påverka politiker och tjänstemän i mycket högre grad än vad vi förmår idag.Utöver detta har vi ett ökande antal klätterområden som hotas att stängas av på grund av andra orsaker, planerade stenbrott och andra former av naturexploatering.Med anledning av ovanstående skulle vi behöva en person som på deltid arbetar med den här typen av lobby- och informationsarbete. Det handlar som sagt om att ta kontakt med myndigheter och politiker, men också med markägare och markägarföreträdare, samt att ha kontinuerlig kontakt med våra lokalklubbar för att involvera dem i processen.Den person vi tänkt anlita skulle arbeta 1 dag i veckan med det här under ett års tid.Vi kommer att sätta upp en mer detaljerad plan över vilka områden som ska prioriteras för arbetet.
	Förväntade effekter: Förväntade effekter:1. Ökad medvetenhet om klättring hos myndigheter, politiker och markägare2. Att klätterområden som idag hotas av stängning fortsätter att vara tillgängliga för oss klättrare3. Att några av de klippor som redan idag är stängda för klättring på sikt ska kunna öppnas igen.4. Ökat engagemang och bättre kontakt med våra lokalklubbar.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lön inkl sociala avgifter för 8 timmar/vecka i 52 veckor (ink soc avg)              104 000:-Resor, boende och administrativa kostnader                                                     25 000:-
	Summa: 129 000:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 416
	àpris: 250:- inkl sociala avgifter
	Epostadress: jonas.paulsson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 


