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EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
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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: Cykelfrämjandet
	Projektnr: 15-2
	Projektnamn: Verksamhetsutveckling - fokus på en yngre målgrupp
	Projektstart årmån: 2015/Januari
	Projektslut årmån: 2017/December
	Projektets totala budget kr: 1 856 000 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 640 000 kr, 2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 608 000 kr, 2016
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 608 000 kr, 2017
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Anna Asplind
	Telefon dagtid: 073 0380062
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet Verksamhetsutveckling - fokus på en yngre målgrupp har följande syften:-Att skapa bättre förutsättningar för ökad cykling tack vare kampanjer och cykelpolitiskt arbete.-Att skapa förutsättningar för Cykelfrämjandet att attrahera fler yngre medlemmar och behålla de befintliga.- Att ta fram nya aktiviteter och arbetsmaterial för de befintliga kretsarna att utöka sin verksamhet för yngre samt starta nya kretsar. -Att öka medvetandet kring Cykelfrämjandet genom större närvaro i sociala medier, via kampanjer och inspirationsföreläsningar på företag. -Att utveckla samverkan mellan Cykelfrämjandets samtliga kampanjer samt andra cykel- och friluftsorganisationer.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundI många delar av Sverige kan vi idag uppleva en renässans för cyklingen. Allt fler cyklar och i och med detta ökar även variationen av cyklister. Vissa använder cykeln som transportmedel, som motionsredskap, som nöje eller en kombination av dessa. Olika användningsområden kräver olika förutsättningar och Cykelfrämjandets roll är att främja alla cyklisters behov. Som organisation har vi därför ett viktigt arbete framför oss för att fånga upp det ökade cykelintresset i Sverige och tillgodose alla olika cyklisters behov och önskemål. För att ha legitimitet att driva cykelfrågor och genomföra relevanta projekt för att främja friluftsliv och cykling behöver Cykelfrämjandet sina medlemmar. Idag har Cykelfrämjandet en minskande medlemskår samt en hög medelålder bland de befintliga medlemmarna. Dessutom är det relativt få yngre cyklister som väljer att bli medlemmar i organisationen. Det här treåriga projektet vill vända den negativa medlemstrenden genom ett långsiktigt arbete med fokus på en yngre målgrupp. Med en stabil eller allra helst ökande medlemskår bestående av olika cyklister i olika åldrar ökar organisationens legitimitet och möjlighet att främja cykling i samhället. Sveriges cyklister ökar i antal men trots det sjunker Cykelfrämjandets medlemstal med ca 5 % per år. Majoriteten av medlemmarna är över 50 år trots att många yngre uttrycker ett stort intresse för cyklingsfrågor. Av de 27 kretsar som finns kvar ute i landet, vars uppdrag är att främja cykling på lokal nivå, minskar aktiviteten i ett flertal av dem och vissa får lägga ner på grund av bristande nyvärvning till föreningen. Med detta projekt vill vi se över vår verksamhet, öka medlemsaktivteter och värva nya medlemmar. Vi har tidigare försökt göra punktinsatser för att få in nya medlemmar men vi tror att ett långsiktigt arbete och en analys av situationen är nödvändigt för att förändra den negativa trenden.GenomförandeI projektets initiala skede vill vi ta reda på vad våra befintliga medlemmar tycker om vårt nuvarande arbete och hur det kan förbättras. I början av år 2015 skickar vi därför ut en enkät till alla våra medlemmar. Vi kommer även att starta samtal med kretsarna för att de tidigt ska känna sig involverade i projektprocessen och för att vi ska kunna få ta del av deras kunskap, åsikter och behov. I samband med ovanstående låter vi företaget Dubblera analysera och ta fram strategier för vårt medlemsregister och processer kring medlemsvård. Detta för att vi ska kunna behålla våra befintliga medlemmar och identifiera varför vissa väljer att lämna organisationen så att vi kan vidta enklare åtgärder för att behålla de som finns kvar. Den genomlysning Dubblera gör av vår medlemsprocess samanställs i en manual som kan användas som inspiration av fler föreningar som upplever negativa medlemstrender. Efter det inledande skedet startar arbetet med att nå ut till nya medlemmar, främst yngre, där vi kommer att använda oss en långsiktig strategisk plan som vi tar fram tillsammans med professionell kompetens inom medlemsvärvning. Med en yngre målgrupp menar vi både barn och ungdomar samt gruppen mellan 18-40 år.Den treåriga strategiska värvningsplanen delas upp i olika delmoment och kommer bland annat bestå av följande (andra delar kan adderas under arbetets gång):I. Ta fram nya aktiviteter och arbetsmaterial för de befintliga kretsarna för att  inspirera dem och hjälpa dem att värva yngre medlemmar.II. Öka Cykelfrämjandets synlighet och närvaro i sociala medier eftersom det är där den yngre målgruppen är aktiv. Cykelfrämjandet finns redan nu aktivt på Facebook och Twitter men en samanhållen strategi och ökad aktivitet i samband med våra kampanjer och vår verksamhet kommer att ge oss större spridning och relevans i dessa kanaler.III. Planera, utveckla koncept kring och genomförande av olika kampanjer på riksnivå och på lokal nivå genom kretsarna. Kampanjerna kan genomföras i offentligheten, via vår hemsida samt genom att besöka arbetsplatser och ge inspirationsföreläsningar. Redan idag har vi blivit kontaktade av företag som efterfrågat denna typ av föreläsningar och vi vill ta fram ett material för dessa föreläsningar och marknadsföra dem mer aktivt. Förslag på idéer till mer offentliga kampanjer kan vara; Ta cykeln gratis på taxin om det börjar regna - Ett samarbete med Taxi Stockholm, Cykla till bageriet så får du en bulle på köpet - ett samarbete med bageriet Fabrique, Cykla för minskad miljöpåverkan - Ett samarbete med dokumentärfilmaren Fredrik Gertten som till våren kommer ut med sin nya film Bikes vs. Cars. Han utvecklar också en app där cyklister kan registrera sin resa för att se hur många liter olja hen sparat genom att cykla. Detta skulle kunna utvecklas till en tävling mellan kommuner, arbetsplatser eller skolor.IV. Driva cykelpolitiska frågor genom opinionsbildning, politisk påverkan och kampanjarbete. Vi kommer bland annat att samarbeta med trafikforskaren Krister Spolander för att ta fram ny cykelstatistik och hälsoforskaren Johan Faskunger för att ta fram material kring cykelns hälsoeffekter. Att driva frågor som cyklister är intresserade av tror vi kommer att öka viljan att stötta organisationen. Det finns en stor efterfrågan på en organisation som aktivt driver cykelpolitiska frågor och bildar opinion kring cykling. I dagsläget  ses Cykelfrämjandet inte alltid som den organisationen men genom att rikta in oss mer på politisk påverkan, opinionsbildning och marknadsföring tror vi att Cykelfrämjandet kan fylla denna roll bättre. Det är ett viktigt arbete för att skapa rätt förutsättningar för ökad cykling. Vi kommer att ta fram en plan för vilka politiska frågor som vi ska arbeta med och hur vi kan driva dessa för att få genomslag såväl på nationell som kommunal nivå.V. Starta nya kretsar på platser i Sverige där vi saknar lokal täckning så att fler får tillgång till de aktiviteter och projekt som kretsarna erbjuder. Vårt mål är att starta minst 3 nya kretsar under projektet och gärna i städer där många yngre bor, till exempel studentstaden Umeå där det idag saknas krets.VI. Övergripande strategi för att marknadsföra och sprida de projekt som Cykelfrämjandet genomför samt samverkan med kampanjer andra cykel- och friluftsorganisationer organiserar, detta innefattar de övriga projekt vi sökt medel till från Svenskt Friluftsliv som; Vi rullar fritt, Cykling utan ålder och Cykelspåret. En gemensam strategi skapar synergier och ökar Cykelfrämjandets förutsättningar att värva nya medlemmar.Samtliga moment är viktiga för att vi som organisation ska kunna vara livskraftiga och verka för att så många som möjligt genom cykeln får en aktiv livsstil och tillgång till friluftsliv. Det övergripande målet för projektet är att främja cykling i Sverige för att fler människor ska upptäcka cykelns fördelar som transportmedel, motionsredskap och nöje. För att följa upp effekterna av projektet vill vi mäta antalet medlemmar i början av 2015 gentemot antalet medlemmar vid respektive årsskifte fram till och med 2017. Vi kommer dessutom göra kontinuerliga uppföljningar av medlemsenkäten för att följa utvecklingen. Projektet stämmer väl överens med Cykelfrämjandets ändamål om att arbeta för en ökande användning av cykeln, liksom främjande av friluftsliv och motion i ung ålder vilket stämmer väl överens med Svensk Friluftslivs verksamhet och mål. Samhällsnyttan av att fler väljer att ta cykeln, framför andra transportmedel, spås ge positiv inverkan på såväl miljö- och klimataspekter samt hälsoaspekter.Cykelfrämjandet är huvudansvariga för projektet, och leder sökandet av finansiering, marknadsföring, framtagandet av information och profilmaterial, återrapportering till inblandade parter samt räkenskaper. En person kommer att projektleda arbetet på heltid i Stockholm eftersom en stor del av styrelsen, viktiga politiker och medier har sina säten där. Cykelfrämjandets riksstyrelse utser en ledamot som är projektledarens kontaktperson och som ansvarar för att rapportera om projektets utveckling till Svenskt Friluftsliv samt andra samarbetspartners. Rapport sker löpande under projektet och sedan efter utvärdering (december 2017). Utvärdering för första året sker under december 2015, där uppsatta mål utvärderas av såväl Cykelfrämjandets riksstyrelse samt de lokala kretsar som deltagit i projektet. Utvärderingen ligger till grund för fortsättningen av projektet under 2016-2017. Revisorer hos Cykelfrämjandet är Staffan Elinder och Karin Danielsson som godkänner projektets redovisning. 
	Förväntade effekter: Effekter:- Att vi får ökad kunskap om våra medlemmars behov och åsikter via en enkätundersökning och samtal med kretsarna- Att medlemsprocessen förbättras tack vare framtagandet av en manual som dessutom kan användas av andra föreningar med vikande medlemstrend. - Att befintliga kretsar kan jobba mot en yngre målgrupp vilket leder till ökad aktivitet bland kretsarna tack vare ett nytt arbetsmaterial.- Minst 3 genomförda kampanjer för att värva medlemmar.- Att minst 3 nya kretsar startas i Sverige.- Ökad synlighet i sociala medier.- En framtagen plan för vilka politiska frågor Cykelfrämjandet vill belysa inom cykelpolitiken.- Högre legitimitet inom cykelpolitiken som i sin tur kommer att attrahera nya medlemmar.- Att kunskapen på arbetsplatser om möjligheterna till bättre hälsa och mer friluftsliv på cykel ökar tack vare framtaget material för och genomförande av inspirationsföreläsning. Vi ska besöka minst 10 arbetsplatser per år.- 400 nya medlemmar per år som kan hänföras till projektet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kostnadskalkyl          år 1Lönekostnad projektledare (220 dagar/år á 300 kr/h)                                                          352 000 krAnalys och strategiutveckling för medlemsprocessen                                                           32 000 krDriftskostnad och löpande uppföljning av medlemsregister                                                  60 000 kr                                                                              Konsulthjälp inom medlemsvärvning och kampanjkonceptutveckling                                 136 000 kr(30 dagar/år á 1000 kr/h)Resor                                                                                                                                     20 000 krTryckmaterial                                                                                                                         20 000 krOförutsedda Kostnader                                                                                                         20 000 krLönekostnader innefattar:Projektledning, projektadministration samt förberedelser och genomförande av de olika momenten. Projektledning innefattar bl a framtagande av koncept för medlemsvärvning, kampanjer och kommunikation, projektadministration innefattar bl a marknadsföring, webb, kontakt med samarbetspartners, ekonomi och redovisning samt utvärdering.
	Summa: 640 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: projektledare 1760 timmar
	àpris: 300 kr/h
	Epostadress: anna.asplind@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 


