
1(3)

Svenskt Friluftsliv

Verksamhetsbidrag (proj ekt)
Ansdkan om statsbidrag till friluftsorganisationer (fdrordning zoto : zooS)

Sveriges Ornitologiska Forening
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Svenskt Friluftsliv
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Svenskt Friluftsliv

Genere‖ t fo「 sOker vi genomfOra sa mycket vi kan med idee‖ a krafter och med nう gon"der'
av en ansta‖ d personal l detta prolekt har viinte listat nう gra externa kostnaderfo「 utom
iararlon for forberedelse och genomforande av fOrsta utbildningen Ovrigt en‖ gt kalkylen ar

kostnader fOr deltagare och genomfOrande Viforsё ker ha‖a pa attde som sta‖ er upp som
volontarerinte ska ha nagra kostnader emot att de sta‖ er upp rned sin tid och engagemang

P anettdで
=kamhet och tts。

ltat● mts,ed6Luon av pemnalkω tnaderoch bTrhead‐ koまnader
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1 l Nar nl ftttifOrsta blanketten sparar ni den med et unikt

12譜::認皿孵
∝h ulide tt uppJttrnaお r饉 a゙p●ek∝h d6p sedan den Ыanktten tlllet unk mnamn  

‐
3. Fortsatt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fllt i och sparat blanketter fdr de prcjelt ni stiker bidrag ftir.

OBS! Gliim inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "sammanslillning"!
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