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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 Klätterförbundet
	Projektnr: B3
	Projektnamn: Prova på läger, skidalpinism i högfjällsterräng
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2017/08
	Projektets totala budget kr: 150 880
	Belopp kr Avser bidragsår: 55 060                       2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 60 000                    2016
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 65 000                   2017
	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: Prova på läger för ungdomar på högstadiet åk. 6-9 att prova på Skidalpinism i högfjällsterräng, detta för att öka kunskapen om allemansrätten och att ungdomar att röra på sig och upptäcka skidalpinismen.* Öka ungdomars medvetenhet om Allemansrätten* Få ungdomar att röra sig mer i naturen* Öka ungdomars kunskap om att röra sig på topptursutrustning i högfjällsterräng
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill gärna ha detta som ett treårsprojekt för att hinna få genomslagskraft.Martin Persson, förbundskapten skidalpinism och skidtränare på Åre gymnasium är projekt och huvudledare han planerar hela lägret med hjälp från kansliet. Två läger per år.Framtagning av marknadsföringsmaterial och marknadsföringskanaler (kansliet).Inköp av skidutrustning för utlåning. Vi köper in lite varje år under de tre åren.Lägret kan ta 10 deltagare med två ledare.Information innan lägret till deltagare.Lägret kommer vara fredag till och med söndag i Åre med omnejd.Boende i STF stugorMatlag i grupper för middagMånga timmar praktisk skidalpinism däremellen invävt,Lära om material kännedom för skidalpinism.Lära om skidalpinismens grunder.Lära om att vistas ute i vintermiljö.Genomgång  av allemansrätten.Få nya kompisar.Utvärdering feedback från deltagarna
	Förväntade effekter: Fler utövare i skidalpinism. Vi hoppas intressera fler yngre. Många som börjar med skidalpinism är äldre.De som vistas i denna terräng ska veta grunderna i hur man uppför/klarar sig samt ha goda kunskaper om allemanstättens skyldigheter och  rättigheter.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Deltagaravgifter 2 tillfällen x 10 deltagare x 750:-                                               15 000 Förberedelser, anmälningar, efterarbete av kanslipersonal                              - 5 000Huvudledare 15 dagar x 1500:- (förberedelser, inköp, efterarbete)                  - 22 500Assisterande ledare 2 tillfällen x 3 dagar x 1000:-                                              - 6 000Stugavgifter 2 tillfällen x 12 personer x 2 nätter x 320:-                                      - 15 360Mat 2 tillfällen x12 personer x 250:-                                                                      - 6 000Skidalpin utrustning                                                                                           - 10 000Klätter T-shirt för sammanhållingen, 22 x 100:-                                                  - 2 200Förstahjälpen/räddnings material                                                                         - 3 000                                                                                       
	Summa: 55 060
	Beräknat antal arbetstimmar: ca 25 av kansli, resten är dygnsarvode, 21 dygn
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


