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

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B2

Ungdomar, Jägareförbundet och Framtidens Friluftsliv

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

2014/01

2015/12

Projektets totala budget (kr)

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

796 000

2014

Belopp, kr

xxx

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2015

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

Tamisha Kindberg

tamisha.kindberg@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070 330 0431
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med projektet är att öka kunskapen om organisationen och ungdomar för att utveckla en mer
effektiv ungdomsverksamhet med ett mer effektiv struktur, rätt kompetens att jobba med ungdomar och
bättre kommunikation. I slutänden syftar hela projektet till att öka ungdomars kunskap, intresse och
deltagande i natur, friluftsliv och jakt. I projektet ingår även att öka ungdomars möjlighet att engagera sig
inom Svenska Jägareförbundet och jaktfrågor. (Efter egen granskning har vi insett att vi har små
möjligheter för nödvändigt överblick och utveckling som kan för nödvändig undersökning och utveckling
som kan ligga till grund för organisations-och verksamhetsutveckling).
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Genom vårt projekt Nya Svenskar i Naturen som riktar sig till invandrarungdomar, har vi lagt mark till ett större behov i
samhället. Samtidigt som vi försöker att hjälper nyinflyttade ungdomar att förstå och våga ta sig ut i den svenska natur
och friluftslivet, finns inhemska ungdomar som aldrig har varit i ett naturreservat, har dålig kunskap om våra växter och
djur och vet inte hur man anpassar klädsel till olika väder. Svenska Jägareförbundet har fått frågan flera gånger, om
projektet kan breddas till att omfatta alla ungdomar. Tekniskt sett bör detta inte vara ett problem eftersom Svenska
Jägareförbundet redan har en ungdomsverksamhet. Genom våra förtroendevalda och anställda erbjuder vi olika
aktiviteter (friluftsdagar, fadderjakter, ungdomsläger mm); utbildningsmaterial och andra information riktade mot skolor
(böcker, skolbesök, och utflykter) samt en ungdomstidning och webbsida. Trots detta har organisationen haft mycket
svårt att nå ungdomar.
För Svenska Jägareförbundet betyder ungdomar förnyelse, kontinuitet och hållbarhet inom friluftsliv, föreningsliv samt
med våra olika uppdrag. Idag besitter organisationen stor kunskap och erfarenhet inte bara inom jakt och viltvård men
även om svensk natur och friluftsliv. Organisationen bidrar även med många samhällsnyttiga tjänster som praktisk
viltvård (särskilt under vintern), eftersök på trafikskadadt vilt, forskning inom viltvård och jakt samt en högkvalitativ
jägarexamen. Framtiden tillhör ungdomarna så om vi ska kunna föra vidare denna kunskap och erfarenhet till
kommande generationer måste vi lyckas engagera ungdomar nu.
Det är uppenbart att även om vi har de grundläggande verktygen (kunskap och erfarenhet), saknar vi en effektiv metod
för att använda dessa. Efter egen granskning har vi insett att vi har små möjligheter för nödvändigt överblick och
utveckling som kan för nödvändig undersökning och utveckling som kan ligga till grund för organisations-och
verksamhetsutveckling. Det första steget är att utvärdera den aktuella situationen djupgående med extern hjälp.. Det
finns ett tydligt behov och vi har förmågan att fylla detta men har hittills inte lyckats fullt ut. Vad är det som saknas?
Genom detta projekt vill vi ta ett steg tillbaka och granska vår nuvarande verksamhet. Att förstå våra styrkor och
svagheter. Dessutom vill vill inleda kommunikationsprocessen med ungdomarna och höra deras tankar och få en
förståelse för vad de vill och önskar. Målet är att den kunskap vi får genom under året kommer att bidra till
utvecklingen av en mer effektivt metodik för att nå ungdomar och göra våra nuvarande insatser mer effektiv. Att vi
verkligen nå ungdomar och möte deras deras verkliga behov. Vårt mål är att i slutändan öka möjligheterna för alla
ungdomar oavsett förutsättningar att delta och vara engagerade inom friluftsliv och jakt.
Under 2014 planerar vi att
1. Granska vår organisation med hjälp av olika metoder
2. Genomföra en ungdomsundersökning
3. Bygga en referensgrupp bestående av ungdomar
4. Etablera ett nätverk med ungdomsorganisationer för att byta erfarenheter och diskutera frågorna på en professionell
nivå.
5. Ta fram en effektiv metodik.
Projektet Nya Svenskar i Naturen har varit en inspiration för det här projektet eftersom det har hjälpt oss att identifiera
brister i vårt system och ett allmänt behov bland ungdomar. Vi hoppas att kunna utnyttja erfarenheterna från detta
projekt så väl som från andra existerande projekt till exempel Scouternas arbete med mångfald och attityder.
Vi på Svenska Jägareförbundet tror inte att dessa problem är unika för oss och hoppas att resultaten från detta projekt
kommer att vara en hjälp samt en incitament till andra.
Förväntade effekter

Ökat kunskap:
- Bättre inblick i vår organisation - styrkor och svagheter, behov och förmågor
- Bättre förståelse för ungdomar och deras behov
- Bättre förståelse för vad som fattas i det nuvarande systemet och vad som behöver göras.
- En metodik att nå och engagera ungdomar.
Långsiktigt:
- en mer effektivt ungdomsverksamhet
- att ungdomar oavsett förutsättning har ökade och lika möjligheter att få information om svensk
natur och friluftsliv, medverka i friluftsliv och jakt och engagera sig i Svenska Jägareförbundet
och föreningsliv.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

För (2014) söks finansiering enligt nedan:
Projektledning, lönekostnader 12 mån inkl soc avg,
Resor
Nätverk, referensgrupp, möte (kost, logi, resor, mm)
Material och utskick
Externa Tjänster
Övrigt

Belopp, kr

576 000
25 000
50 000
50 000
75 000
20 000

Summa

796 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1920 h

300 kr/h (inkl soc. avg., semestertillägg)

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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