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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.
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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: B9
	Projektnamn: Alpina tjejer
	Projektstart årmån: 2015/03
	Projektslut årmån: 2015/09
	Projektets totala budget kr: 77 380
	Belopp kr Avser bidragsår: 77 380           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: Förbundet har ett mål att nå könsfördelningen 40/60 eller jämnare, framför allt i ledande och centrala positioner. Vissa delar av verksamheten ser bättre ut än andra, men inom alpinismen är vi långt ifrån vårt mål.   
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vår alpina kommitté avser bjuda in till två träffar i alpin miljö för tjejer, torsdag till söndag, två olika nivåer.Deltagarna ska ha viss erfarenhet av klättring.Marknadsföring sker via vår hemsida, vår medlemstidning Bergsport, facebook och twitter.Boende sker i STF-stugor och/eller tält, deltagarna står själva för detta.Här kommer läras ut alpin teknik och alpin överlevnad samt hur man lever upp till allemansrätten.Vi ska ge deltagarna en bra introduktion till alpinismen och inspirera ett fortsatt intresse av alpin verksamhet.Vi ska inspirera till att ta ansvar och eventuellt vidareutbilda sig inom alpin verksamhet, samt till att ta plats i kommittéer och arbetsgrupper inom förbundet.Kända och okända personer kommer att hålla informativa och inspirerande föredrag och workshops.
	Förväntade effekter: Vi kommer få minst två tjejer som vill ingå i vår Alpina kommitté. (Nu är det bara gubbar)Vi kommer få någon som vill utbilda sig till "alpin ledare"Vi kommer få en efterfrågan på fler likande träffar.Vi kommer få fler tjejer som kommer vistas i alpin miljö.Tjejerna kommer veta hur de ska vara ett med naturen och hur de ska förhålla sig för att vi fortsättningsvis ska ha en ren och hållbar miljö även i framtiden.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kanslipersonal    20 timmar  x 225:-                                                                         -4 500:-Huvudledare, 2 tillfällen x    5 dagar x 1500:-                                                         -15 000:-Assisterande ledare   2 ledare x 2 tillfällen x 4 dagar x 1000:-                               -16 000:-Arvode föreläsare                                                                                                   -10 000:-Boende ledare och föreläsare 320:-/natt x 4 nätter x 6 ledare/föreläsare                -7 680:-Resekostnader ledare och föreläsare                                                               -     20 000:-Gemensam avslutningsmiddag deltagare (2 x 15)+ ledare, föreläsare (2 x6) 100:-   -4 200:-  Tjejerna står själv för sina kostnader                                 
	Summa: 77 380:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 20 för kansli + dygnsarvode totalt 18 dygn, för föreläsarna är det svårt att beräkna
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


