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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

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

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris

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

du
pl
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er

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: Svenska Livräddningssällskapet
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Isäkerhetsrådet
	Projektstart årmån: 2014/01
	Projektslut årmån: 2014/12
	Projektets totala budget kr: 80000
	Belopp kr Avser bidragsår: 80000                      2014
	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: Olov Hallberg
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Ge en samlad information och kunskap i samverkan med de organisationer som i olika former bedriver isaktiviteter samt att öka allmänhetens kännedom om dessa organisationer och deras verksamheter. Att öka säkerhetstänket bland allmänheten och minska antal olyckor och drunkningstillbud. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Issäkerhetsrådet har funnits sedan 2007 och drivs av Svenska Livräddningssällskapet som ansvarar för driften av webbsidan och är sammankallande. ÖVriga aktörer är Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sjöräddningssällskapet, Sportfiskarna och Skridskonätet. Issäkerhetsrådet finns till för att våra organisationer arbetar inom ett gemensamt område. Genom att samarbeta inom detta område kan vi både nå ut bredare, samt dra nytta av varandras expertis och i förlängningen nå bättre resultat inom issäkerhet. Huvudsyftet med Issäkerhetsrådet är att främja issäkerhet och minska antalet olyckor förknippade med is.Att vara i naturen och bedriva friluftsliv på vintern förknippar många med att vistas i närheten av eller på isen. Familjer tar långa härliga vinterpromenader, barnen åker skridskor och mammor är ute med sina barnvagnar. Vår undersökning från 2012 visar att nästan 50% av befolkningen har varit ute och promenerat på isen under de senaste två åren. Samma undersökning visar att över 50% av dessa inte känner sig trygga när de vistas på isen. 10 personer drunknade i samband med isolyckor under 2012 jämfört med 4st år 2011.  När Issäkerhetsrådet startade tog Svenska Livräddningssällskapet på sig ansvaret att driva och utveckla Issäkerhet.se. Issäkerhet.se är en gemensam webplats där vi samlar säkerhetsinformation om is och vatten. Alla organisationer som är med i rådet bidrar med information från respektive specialområde. Webplatsen är välbesökt och uppåt 7000 unika besökare var under säsongen 12/13 inne och söker information under vintermånaderna. Vi vill tro att detta gör skillnad och minskar antal olyckor i samband med is och kallt vatten. Vi söker bidrag för den fortsatta driften av Issäkerhet.se. Tillsammans med rådets medverkande organisationer kan vi informera och kommunicera med allmänheten för att ytterligare påverka allmänhetens säkerhetstänk när de ger sig ut i naturen på vintern. 
	Förväntade effekter: Att skapa förutsättningar för att fler människor under säkra former ska använda våra naturisar för sitt friluftsliv. Förebygga, förhindra och minska antalet olyckor genom ökad tillgänglighet till information och kunskap om is och kallt vatten. Med hjälp av webben är informationen tillgänglig dygnet runt för allmänheten och den samlar samverkande organisationers omfattande iskunskap som tillsammans ger en trovärdig, komptent och saklig avsändare.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Administration                                                                                                   25 000Issäkerhet.se (licenser,bilder)                                                                           20 000Resor                                                                                                                10 000Möteskostnader                                                                                                  5 000Gemensam kommunikation (PM med mera)                                                    20 000
	Summa: 80 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 55
	àpris: 450
	Epostadress: olov.hallberg@sls.a.se
	Mobiltelefon: 0769-411468


