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

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B2

Jaktens dag (pilot)

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

2015/01

2015/12

Projektets totala budget (kr)

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

493 760

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2015

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

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Tamisha Kindberg

tamisha.kindberg@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

+46 (0)155 24 62 18

+46 (0)70 330 0431

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
-att via mellanstadieskolor skapa en plattform för att på ett mer effektivt och hållbart sätt informera barn och ungdomar om natur,
friluftsliv, jakt och Svenska Jägareförbundets verksamhet och därigenom bidra till att uppnå de övergripande målen för friluftsliv.
- att öka möjlighet för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund att få tillgång till information om den svenska naturen och friluftslivet.
- att öka kunskap och intresse för jakt och Svenska Jägareförbundet men även om natur, friluftsliv och kopplingen mellan dessa.
Utveckla en modell för att öka kunskap om och intresse för jakt, viltvård
- att underlätta för engagemang och samverkan
- att underlätta för skolor att spela en större roll i alla ungdomars introduktion till friluftsliv
- att visa på möjligheterna att tillsammans arbeta i en medlemsorganisation. För ungdomar att öka kunskap om och intresset att delta i
föreningsliv bland ungdomar
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

"Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med bland annat allemansrätten som grund stödja människors
möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv". (källa Naturvårdsverket).
Det är i Svenska Jägareförbundets intresse liksom för andra friluftsorganisationer att leva upp och bidra till uppfyllandet
av detta mål eftersom samtligas verksamhet och livsstil har sin grund i naturen och dessutom är beroende av
samhällets förståelse och acceptans för aktivt friluftsliv.
Svenska Jägareförbundet är ett rikstäckande organisation vars medlemmar och tjänstemän inte bara tillhandahåller
kunskap om jakt utan även om den svenska naturen och övrigt friluftsliv. I vissa fall gäller detta information och
kunskap som inte kan erhållas någon annanstans såsom t ex viltvård.
Sedan tidigare har det funnits en stor efterfrågan på denna typ av information från skolor. Vi har olika typer av material
men det är ganska vanligt att detta inte når fram till skolorna eller när det når fram så behöver personalen med att
använda den.
Vi har ett stort antal välutbildade och aktiva medlemmar som kan och bör kunna spela en viktig roll i att fylla detta
behov. Precis som alla organisationer som är beroende av ideella kraft är det ofta svårt att mobilisera dem och skapa
engagemang. Vi har funnit att i motsats till vad man kan tro,är det inte beroende på ovilja utan snarare avsaknaden av
en konkret plan för vad, hur och när de ska göra detta. Då deras arbete är frivilligt måste ambitionen och
verksamheten vara anpassad med avseende på deras tid.
Genom projekt "jaktens dag" ska Svenska Jägareförbundet arbeta med att via mellanstadieskolor skapa en plattform
för att på ett enkelt, effektivt och hållbart sett nå ut till barn och ungdomar med information om natur, friluftsliv, jakt och
Svenska Jägareförbundet. Vi ska ta fram ett modell som underlättar för våra förtroendevalda att engagera sig och på
sikt öka deras insats.
Metodmässigt innebär Jaktens dag att organisationen kommer att besöka samtliga mellanstadieskolor i respektive län
under samma dag och då presentera vad vi i Jägarförbundet står för och hur man som ungdom kan få möjlighet att få
kontakt med jakt och friluftsliv även om man kanske saknar idag en naturlig koppling till dessa. Genom denna aktivitet
arbetar vi för att uppfylla följande mål för friluftsliv:
- Naturen ska var tillgänglig för alla, Mål 4.1;
- Personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum, Mål 4.2; och
- Friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete. Mål 4.8. " (Regeringens skrivelse 2012/13.51.)
Svenska Jägareförbundet söker medel för att genomföra ett pilotförsök "Jaktens dag" där man under 2015 kommer att
testa konceptet i mindre skala. Piloten kommer att utvärderas och vid positiv utfall har vi för avsikt att ansöka om
förlängning för att vidareutveckla och sprida konceptet runt hela landet.
Med sökte medel ska vi under 2015 i samarbete med skolorna :
1. Ta fram ett konkret koncept och mall
2. Ta fram relevanta stödmaterial
3. Marknadsföra och engagera skolorna/ genomföra konceptet i minst fyra län.

Förväntade effekter

Ett tydlig, effektiv modell för att informera ungdomar.
Material som kan användas av förtroendevalda och skolor.
Att mellanstadieelever i fyra län via information har fått en inspirerande introduktion till natur,
friluftsliv och jakt.
Att fler ungdomar är positiva till och engagera sig inom föreningsliv. Ett knuff för föreningsliv.
Bra kontakt och positiv inflytande på deltagande skolor. Att skolpersonalen har fått en bra
bas och tillräcklig kunskap så att de kan/ är villiga att arbeta vidare med dessa frågor.
Ökat engagemang inom Svenska Jägareförbundet.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Projektledning 50 %
(ansvarig för att ta fram modell, lämpligt material och
samordna arbetet mellan de fyra länsföreningar som
ska genomför piloten samt redovisar).

293 760

Material

100 000

Möte

20 000

Resor

30 000

Övriga, marknadsföring, administration

50 000

Summa

493 760
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

960

306 kr/h (inkl soc. avg., semestertillägg)

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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