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

Riksförbundet Sveriges 4H
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Friluftsliv enligt de 4H:na (år 1)

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

20150101

20171231

2 265 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

665 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

2015

650 000

Avser bidragsår

2016

Belopp, kr

650 000

Avser bidragsår

2017

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

Sveriges 4H, egenfinansiering

100 000 kr/år

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Patrik Fornedal

patrik.fornedal@4h.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0150-503 80

072-853 23 61

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill skapa bättre förutsättningar för medlemmar att använda friluftslivet som ett naturligt inslag i 4H:s verksamhet. För att
det ska vara möjligt behöver vi utveckla och genomföra aktiviteter som går lätt att genomföra lokalt och som är långsiktigt
hållbart både för naturen och för oss som organisation. Vi behöver dessutom säkerställa att alla våra aktiviteter bygger på
våra 4H:n, det vill säga att medlemmar under sina friluftsaktiviteter får arbeta med huvudet, händerna, hjärtat och hälsan.
Vidare är ett viktigt syfte att få fler medlemmar och värva nya medlemmar i åldrarna 13-25 år att stanna kvar längre i
verksamheten. Vi har idag svårt både att behålla och värva nya medlemmar i den åldern samtidigt som de som finns har
uttryckt en önskan om att vi ska arbeta mer med friluftsliv.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Sveriges 4H har som vision att ”alla barn och unga ska utvecklas till engagerade, välmående, ansvarstagande
människor med respekt för omvärlden”. Det ska ske genom att våra medlemmar själva utvecklar sin verksamhet
och att aktiviteterna hjälper till att stimulera utvecklingen av Huvudet, Handen, Hjärtat och Hälsan.
I dag är bara ungefär 20 procent av våra medlemmar mellan 13-25 år vilket är en allt för låg siffra inte minst om vi
vill leva upp till vår idé om att vara en organisation som drivs framåt av ungdomen själv. Av den anledningen antog
förbundsstämman en ny verksamhetsplan som ska gälla för åren 2015-2018 och som bland annat riktar in sig mot
att stärka ungdomsverksamheten. Bland de mål finns i verksamhetsplanen kan nämnas att Sveriges 4H under de
kommande åren vill:
• Utveckla ungdomsverksamheten inom 4H.
• Medlemmar lokalt, regionalt och centralt ska se över sin verksamhet för att kartlägga vilken verksamhet man har
med fokus på de fyra H:na. Där man sedan väljer en del som man vill utveckla och dela med sig av.
• Ta fram olika material som kan användas som stöd ute i landet samt sprida dem i hela vår verksamhet.
När medlemmarna i åldersgruppen 13-25 år själva får önska hur deras verksamhet ska utvecklas kommer mer och
bättre friluftsliv högt upp på listan, men de pekar också på att det idag saknas verktyg som gör att de kan bedriva
friluftsliv som också stimulerar arbetet med våra 4H:n. Detta har fått styrelsen att besluta om ett treårigt projekt med
målet att öka graden friluftsliv där de 4H:n finns med som en tydlig del av aktiviteterna, där projektet ska rikta sig
både till medlemmar och till unga personer som idag inte är medlemmar och som saknar egen erfarenhet av
friluftsliv. En viktig orsak till att vi planerar att genomföra projektet över tre år är önskan att projektet drivs av
målgruppen. Det innebär att startsträckan blir längre än om vi låtit några få engagerade ta fram materialet själva
men ger så stora fördelar att vi tycker att det är värt tidsåtgången. De största vinsterna är att vi lever som vi lär, det
vill säga att vi är en organisation för unga, av unga och att målgruppen bättre än andra vet vilken typ av verksamhet
de vill skapa.
År 1
Projektet kommer att börja med att vi bjuder in alla intresserade medlemmar till en verksamhetskonferens/utbildning
där projektets förutsättningar gås igenom, där medlemmarna får komma med idéer om vilka friluftsaktiviteter vi bör
utveckla, men också tankar kring vilka eventuella utbildningar som behöver tas fram för att vi ska kunna genomföra
aktiviteterna. (Kan exempelvis handla om säkerhet, hur man klär sig och så vidare.)
Under året kommer vi sedan att erbjuda ledarledda workshops lokalt/regionalt där medlemmarna får möjlighet att
arbeta vidare och utveckla de idéer som kommit fram. Genom att genomföra detta regionalt räknar vi med att fler i
målgruppen kommer få möjlighet att påverka sin framtida verksamhet än om alla aktiviteter ligger nationellt.
Slutligen kommer vi anordna ett andra rikstäckande möte där målgruppen får besluta vilka av de idéer till nya
friluftsaktiviteter/utbildningar vi ska arbeta vidare med. Från och med det mötet kommer också alla i målgruppen
som är intresserade att få anmäla sig till en eller flera arbetsgrupper vilka i projektets andra steg kommer få i
uppdrag att genomföra och utvärdera de aktiviteter medlemmarna själva har sagt sig vilja ha.
År 2
Andra året kommer bestå av att de arbetsgrupper vi bildade i slutet av år 1 genomför och utvärderar olika
friluftsaktiviteter/utbildningar. Målet är att genomföra minst 50 friluftsaktiviteter såväl lokalt som regionalt och
centralt.
År 3
Under år 3 kommer testverksamheten fortsätta, men framför allt kommer erfarenheterna att samlas ihop till ett stort
och heltäckande metodhäfte som sammantaget ger våra medlemmar möjligheter att använda ett bra, enkelt
friluftsliv som stämmer överens med våra metoder och värderingar i den vardagliga verksamheten.

Förväntade effekter

Att friluftslivet i större utsträckning än idag blir en naturlig del i arbetet med att förverkliga vår
vision .
Att vi skapar ett metodhäfte med minst 30 väl fungerande aktiviteter som aktivt bidrar till att
stärka friluftslivets del i 4H.
Att säkerställa att de friluftsaktiviteter vi anordnar dels är långsiktigt hållbara, dels innehåller
element av våra fyra H.
Att minst 150 medlemmar i åldern 13-25 år aktivt deltar i utvecklingsarbetet runt friluftslivet.
Att öka antalet medlemmar i åldrarna 13-25 år med minst 10 procent under projekttiden.
Att minst 600 ungdomar i åldrarna 13-25 år deltar i friluftsaktiviteter som faller inom
projektet.
VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

3 (3)

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Projektledare

Belopp, kr

400 000 kr

Administration (inklusive hyra, telefon mm för projektledare)

60 000 kr

Resor/boende (projektledare för att hålla lokala och regionala workshops)

50 000 kr

Verksamhetskonferenser (rikstäckande, två stycken, minst 150 deltagare)
Målet med konferenserna är att låta målgruppen komma fram till vilka
friluftsaktiviteter vi ska utveckla under projektet och skapa en
organisation som gör det möjligt för målgruppen att själva utveckla
verksamheten.

175 000 kr

Lokala/regionala workshops (minst 10 st, minst 100 deltagare)
Målet är att ta tillvara de lokala erfarenheter av friluftsliv som redan finns i
organisationen och väva in dem i det fortsatta projektarbetet, samt att låta
medlemmar som inte har möjlighet att delta i rikskonferenserna få vara delaktiga
i arbetet.
Material

50 000 kr

30 000 kr
Summa

765 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1847 (heltid)

216,57 (motsvarar månadslön 25 000 kr plus lönebikostnader)

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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