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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

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 Klätterförbundet
	Projektnr: B11
	Projektnamn: Upprustning av Accessdatabasen
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2015/12
	Projektets totala budget kr: 150500
	Belopp kr Avser bidragsår: 150 500             2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X 
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Persson
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Idag växer klättringen som sport, både inne och ute. Nya utövare känner inte alltid till vilka skyldigheter och rättigheter som gäller när de vistas i naturen eller på någon annans mark, vilket kan orsaka ansträngda relationer. Många klippor har även särskilda restriktioner som uppkommit efter att t ex en guidebok tryckts. Svenska Klätterförbundet har idag en hemsida Accessdatabasen (access.bergsport.se) där klättrare kan hitta relevant och specifik information för olika klätterområden. Klätterförbundet uppdaterar den med hjälp av information som de lokala klubbarna förser oss med. Det kan vara t ex om ett klätterområde har särskilda parkeringsbestämmelser, ombildats till ett naturreservat, fågelskydd en viss tid på året eller annan viktig information från till exempel markägaren.Accessdatabasen är rikstäckande och är idag det enda och viktigaste verktyget för klättrare såväl som myndigheter att hitta senaste och kompletterande informationen till klätterguideböcker.  Accessdatabasen är en av Klätterförbundets centrala delar för att jobba för att sprida kunskap och relevant information kring vad som gäller i olika klätterområden, för att kunna bevara området för klättring och inte orsaka ansträngda relationer med myndigheter och markägare. Accessdatabasen utvecklades till sin nuvarande form 2010. Den har inte hängt med i teknikens utveckling och precis som alla webbplatser efter fyra år behöver den mindre strukturell och teknisk genomgång. Den fungerar inte bra i mobiltelefoner vilket är det enhet som flest klättrare använder när de är ute och klättrar. Många har t ex guideboken i mobilen numera och inte i bokform med sig på klippan. Om inte informationen är lättillgänglig från de enheter som våra användare har finns det risk att Accessdatabasen förlorar sin aktualitet och därmed att klättrare missar relevant information. På sikt kan det orsaka stängda friluftsområden då restriktioner ej respekteras.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill arbeta genom och anpassa webbplatsen Accessdatabasen till våra användare idag. Innehållet finns redan men det behöver paketeras om i det befintliga systemet. Med en ordentlig genomgång kan Accessdatabasen bli mer lättnavigerad både från dator och mobiltelefon och därmed bli ett självklart och enkelt val för att hitta accessinformation, för såväl nya som erfarna klättrare samt andra intressenter. Det ska vara lätt att komma åt informationen från mobila enheter. Databasen är byggd i Wordpress vilket lämpar sig bra för mobil anpassning men det krävs både redaktionell och teknisk utveckling för att ordna det. En projektledare anställs under två månader för att göra en översyn tillsammans med kansli och Accesskommitté, bestämma förbättringar, ansvara för kontakt och beställning mot webbyrå samt att ta fram ett marknadsföringsmaterial.En av de viktigaste delarna i detta är att kommunicera allemansrätt och den förbättrade accessdatabasen. Vi vill komplettera vår nya Accessdatabas med en mindre kampanj till våra klubbar, instruktörer och medlemmar. Den skulle bestå i ett utskick av nya affischer för klubbar och klätterhallar att sätta upp på i sina lokaler, samt en liten folder i fickformat. De skulle innehålla grundläggande information om allemansrätt ”det här gäller när du klättrar” och en puff för Accessdatabasen. Affischerna kan sättas upp i klätterhallarna, där vi vet att de kan komma att sitta länge. Foldern är lätt att sprida till kursdeltagare på våra kurser och hos klubbarna till nya och gamla medlemmar.
	Förväntade effekter: • Bevara naturområden öppna för såväl klättrare som andra friluftsutövare• Ökad kunskap om hänsyn till naturområden och dess intressenter, samt allemansrätten.• Inga fler stängda klätterområden, då klättrare får tillgång till rätt information i sina mobiltelefoner.• Bättre relationer till markägare, myndigheter, ornitologer och andra intressenter av våra gemensamma naturområden eftersom fler respekterar det som gäller i områdena.• Ökad kunskap om vad klättrares rättigheter och skyldigheter bland nya klättrare såväl som erfarna klättrare.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lön projektledare 2 månaders heltid , inkl arbetsgiv                                      -75 000:-Arvode webutvecklare , ca 40 timmar                                                             -40 000:-                                    Kostnad för arbetsplats                                                                                    -5 000:-Hyra av dator                                                                                                    -5 000:-                                                   Telefon                                                                                                              - 500:-Utskick till klubbar                                                                                             -5 000:-Framtagande av tryckt material, (bildinköp, Affischer och foldrar)                  -20 000:-                                                                                 
	Summa: 150 500
	Beräknat antal arbetstimmar: 400
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


