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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: B6
	Projektnamn: Alpint ungdomsläger grund
	Projektstart årmån: 2015/07
	Projektslut årmån: 2015/07
	Projektets totala budget kr: 65 625
	Belopp kr Avser bidragsår: 65 625                     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: Johanna Wernqvist
	Telefon dagtid: 08-699 65 22
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Få ut fler ungdomar i naturen! Öka kunskaperna om den svenska fjällmiljön med dess skyldigheter och rättigheter. Bidra till formandet av självständiga friluftsmänniskor. Öka intresset för att vara utomhus. Sprida kunskap om vistelse och klättring i alpin miljö. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Regionala läger har anordnats av Svenska Klätterförbundet med stöd av Svenskt Friluftsliv de senaste tre åren. Intresset för det alpina lägret ökar och flera ungdomar fick i år inte plats. Vi hoppas kunna erbjuda dem möjligheten nästa år istället. Lägret är unik chans för ungdomar att uppleva den alpina miljön med väderväxlingar och fjällvärldens storslagenhet, att prova på klättring på klippa och is och vandring över glaciärer. Deltagarna lär sig hantera sig själva och sin utrustning, medan ledarna står för kartläsning och vägval, riskbedömning och säkerhetstänk. Personal- 1 huvudledare som lägger sammanlagt 14 dagar på planering, genomförande och efterarbete.- 4 st instruktörer (varav minst 2 ska vara auktoriserade) à 5 dagar- 1 övrig ledare à 5 dagarUtrustningFörhoppningsvis får vi även i år sponsring med lånade tält och klätterutrustning. Viss utrustning som slits av användandet kan dock behöva köpas in. Kost och logiDeltagare och ledare äter på fjällstationen. Ledarna sover inomhusTransporterFlyg/tåg för ledare. Utrustning flygs upp och ner med helikopter för att underlätta de 19 km vandring in till stationen.Vi kommer att ha en deltagaravgift för dessa läger, men vi tycker det är viktigt att denna kostnad hålls så låg som möjligt för deltagarna, för att så många som möjlighet ska ha möjlighet att vara med.
	Förväntade effekter: Få ut fler ungdomar i naturen! Öka kunskaperna om den svenska fjällmiljön och allemansrätten. Bidra till formandet av självständiga friluftsmänniskor. Öka intresset för att vara utomhus. Sprida kunskap om vistelse och klättring i alpin miljö. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Deltagare intäkter: 12deltagare à  1 000:-                                                                      12 000Kansli personal 15 timmar  x 225:-                                                                                 -3 375:-Huvudledare arvode  14 dygn/dagar                                                                             -30 000 :-                                Instruktörer: 2 st à 5 dagar à 1 500:-                                                                               -15 000:-Resekostnader för ledare                                                                                                 -12 000Mat bidrag för 15 personer à 5 dagar (150:-/dag)                                                             -11 250Helikopter tar upp packning till Kebnekaise, 19 km vandring, 400:- x 15 st                      -6 000                                                                              
	Summa: 65 625
	Beräknat antal arbetstimmar: 15 kansli timmar + 39 heldygn
	àpris: 225:- inkl arbetsgivaravgifter
	Epostadress: johanna@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0735-411681


