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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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a.
nu

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 Båtunionen
	Projektnr: 2014Funkt
	Projektnamn: Funktionärsskolan
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2016/12
	Projektets totala budget kr: 250.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 180 000                2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 70.000kr                 2016
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Patrik Lindqvist/Hans Loewy
	Telefon dagtid: 08 545 859 64/070-5425680
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektets syfte är att ta fram utbildningsmaterial och genomföra pilotutbildning av funktionärer till båtklubbar och båtförbund. Prioriterat är att rekrytera ungdomar till funktionärsposter för att skapa förnyelse inom  dessa verksamheter. Vi kommer också att utforma handledningar, dokument om funktionärsarbete samt dokument om arbete i ideella föreningar. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Studiematerialet består böcker om ideella föreningar arbetssätt, tips, råd och rekommendationer, profilerat mot ungdomar.1. Ett diskussionsmaterial som är tänkt att användas internt i respektive båtklubb/förbund vid introduktion av de nya funktionärerna.2. Med dokument som, valberedningsarbete, styrelsearbete, ansvar, beslut, delegering, målsättningar, nyttan med funktionärsrollen(lära för livet) mm.3.Vi skapar också kursplan för respektive bok.4.Hemsida samt informationsspridningsmaterialUtbildningarna omfattar:1. Grundutbildning, 4 kvällar dag. Utbildning för yngre funktionärsämnen. Som idag är medlemmar i båtklubbar.En första sådan utbildning kommer att hållas våren 2015.3. Genomförande av styrelseutbildning, en/flera utsedda båtklubbar, med en helgkurs(pilot) för att sedan under hösten bjuda in till minst tre-fem motsvarande kurser. 4. Minst två utbildningar a`2 dagar, för fortsättningsutbildning för en utpekad grupp(valbara). För blivande funktionärer som är minst 16 år gamla. Funktionsärsämnena skall, efter utbildningen, kunna väljas in i styrelsearbetet som ledamot. 5. Utbildning på förbundsnivå för att sprida dessa kunskaper och tillvägagångsätt till alla 27 förbund. Hösten 2015.
	Förväntade effekter: På kort sikt vill vi ge de båtklubbar/förbund som idag har många bekymmer med funktionärsrekrytering ett verktyg att genomföra denna verksamhet på ett bra sätt. De ungdomar som deltar ska veta vad de kan förvänta sig i funktionärsrollenPå längre sikt vill vi att fler båtklubbar/förbund ska anordna utbildningen för ungdomar.Många vet idag inte hur man skall förhålla sig till funktionärsrollen och hur angelägen den är. Det finns eller inget färdigt material att tillgå och använda.Målsättningen är att etablera nya yngre funktionärer i varje förbund och minst 10 båtklubbar.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Dokumentera funktionärsrollen, styrelsearbete, valberedning osv samt kursplaner. Ca 310 timmar ideellt arbete.                                                                                            0 krLayout och original                                                                                                    40 000 krTrycka 500 exemplar av varje bok.                                                                           64 000 krDiskussionsunderlag. Ca 34 timmar ideellt arbete.                                                           0 krUtformning och planering av Grundutbildning. Ca 80 timmar ideellt arbete.                     0 krUtformning och planering av Instruktörsutbildning. Ca 100 timmar ideellt arbete.            0 krGenomförande av en första Grundutbildning (lokal och föreläsare)                           54 000 krHemsida och informationsspridningsmaterial                                                             22 000 kr
	Summa: 180 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: patrik@batunionen.com/hansloewy@telia.com
	Mobiltelefon: 070-5425680


