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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
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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 Fjällklubben
	Projektnr: 2014:1
	Projektnamn: Ungdomsläger
	Projektstart årmån: 2014
	Projektslut årmån: 2016
	Projektets totala budget kr: 100.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 33000                   2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 33000                   2015
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 33000                   2016
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Bo Evert
	Telefon dagtid: 0703-844768
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Fjällklubbens syfte är att genom sektionen i Jämtland starta upp en lägerverksamhet i form av att bjuda in ungdomar till en fjällvecka med för ungdomar trevliga och utvecklande inslag.Det genomförs vid Kolåsen, en mycket lämplig plats med Skäckerfjällen som närmste granne. Målsättningen för första perioden av utvecklingsverksamheten ska genomföras sommartid.Målet är att under en tre års period utveckla formerna för en lägerverksamhet sommar och vinter för ungdomar.Erfarenheterna ska sedan spridas vidare inom SFKs organisation och därefter genomföras på fler orter.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Under denna period är målet att 30-50 ungdomar får introduktion och nödvändig kunskap för fjällvistelse.Svenska Fjällklubben står som garant för att verksamheten genomförs på ett säkert och riktigt sätt.Kursansvarig ledare är examinerad Fjälledare enligt Fjällsäkerhetsrådets norm.Avsikten är att under försommaren 2014 arrangera det första lägret med start direkt efter skolavslutningen. Därefter kommer verksamheten de tre första åren att fokusera på att arbeta igenom verksamheten, samt upprätta ett kvalitetssäkringssystem för den arbetsmodell vi slutligen fastställer.Rapportering och redovisning efter genomförande sker från Jämtlandssektionen till SFK Riks, som rapporterar och redovisar till Svenskt Friluftsliv.
	Förväntade effekter: - att ungdomarna får ökad kunskap om fjällvärldens värden, fjällmiljö,fjällkunskaper och      fjällupplevelser- att stimulera och utveckla fjäll och frilufts intresset- att den hälsofrämjande effekten av friluftsliv förbättrar folkhälsan- att större förståelse för vår känsliga fjällnatur, ekosystem och allemansrätten skapas- att öka fjällsäkerheten- att på sikt säkra en tillväxt av medlemmar till Fjällklubben- att vi får nya ambassadörer för våra fjäll- att skapa en hållbar utveckling i fjällen
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Genomförande sker genom ideellt arbeteMarknadsföring genom annonsering                                                                    3000"Overhead" kostnader för inköp av lägerutrustning för uppstarten. Därigenom möjliggörs för fler ungdomar att delta utan att det innebärstora kostnader för dem.                                                                                     30000   
	Summa: 33000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: ordforande@fjallklubben.se
	Mobiltelefon: 0703-844768


