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

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B3

Upplev Bergsjön

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2015/01

2016/12

440 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

440 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

2016

Okänt

Avser bidragsår

2017

Belopp, kr

Avser bidragsår

Okänt

2018

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

Svenska Orienteringsförbundet
Sportfiskarna

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

X
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Johanna Wernqvist

johanna@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-699 65 22

0735-411681

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

Bakgrund: Övergripande frågor som jämställdhet, integration, allemansrätt och folkhälsa kan med fördel
konkretiseras och stärkas genom föreningsbaserat friluftsliv. Demografin inom våra egna förbund är relativt
homogen. Samtidigt finns stora grupper av människor som inte känner sin närmiljö, är aktiva i föreningsliv eller
vistas utomhus speciellt mycket.
Syfte: Vi vill sprida kunskap om natur och miljö och bidra till att fler rör på sig genom att erbjuda
friluftsaktiviteter till en samhällsgrupp som är underrepresenterad i både organiserat och spontant friluftsliv.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Målgruppen är boende i stadsdelen Bergsjön i Göteborg, multietniskt och med låg
medelinkomst.
I själva Bergsjön går det bra att fiska. En kort promenad därifrån finns fin klättring i Utby.
Orienteringskartor finns redan över området, som innehåller urban miljö, park och skog perfekt som introduktion till mer vild natur. I möjligaste mån vill vi nå familjer och människor i
alla åldrar. Ungdomar är lättare att nå genom etablerade kanaler som skola, fritidshem och
fritidsgårdar, men de omfattas redan av ett antal satsningar, och vi tror på en bredare
förankring.
Genomförande: Vi kommer att bjuda in till 7 tillfällen under maj-juni för spontant deltagande i
orientering, klättring och fiske i Bergsjön/Utby. Samlingsplats, dag och tid är samma varje
vecka. Arrangörer är de tre förbunden och våra lokala föreningar. Deltagare kan prova alla
tre aktiviteter, eller bara en, delta vid alla tillfällen eller bara ett. Även personer som inte
vågar prova någon av aktiviteterna, men kommer ut för att se vad som händer, får ut något
av projektet genom att lära känna sin närmiljö. I samband med respektive
förbundsaktiviteter kommer även att finnas möjlighet att t ex prova slackline, lära sig stå på
händer,få en kopp kaffe ur en termos eller bara prata med funktionärer.
Förhoppningsvis faller projektet väl ut och ska då ses som ett pilotprojekt som följs av fler,
eventuellt med andra förbund/organisationer och i andra delar av landet.

Förväntade effekter

Projektet kan bidra till ett större intresse för natur, motion och friluftsliv hos en ny målgrupp.
Friluftsliv ger - även i sin enklaste och mest vardagsnära form - en rad positiva effekter för
enskilda såväl som för samhället i stort - förbättrad hälsa, ökad gemenskap och trygghet
inom bostadsområdet, meningsfull fritid om det växer till ett nytt intresse osv.
Målet är att många ska komma ut och vistas i sina hemnära naturområden, inte primärt att
locka nya medlemmar till förbunden eller skapa nya klättrare/orienterare/fiskare. En positiv
effekt kan vara att tända eldsjälar, personer som fastnar för något i friluftsvsväg och
fortsätter med det efter projektets slut och förhoppningsvis även inspirerar andra.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Projektledare 340 timmar,
Dator, telefon, resor, möten
Översättning och tryckt material
Grafisk profil, strandflaggor och t-shirtar till funktionärer och deltagare
Resor, förbunden

80.000
30.000
45.000
40.000
20.000

Föreningar
Fiske
7 aktivitetskvällar + förberedelser o utvärdering, tjänstemän
ungdomsledare
OH och resor
Fiskeutrustning och fiskisättning

26.000
22.000
8.000
19.000

Orientering
Idrottslön klubb 5 personer à 7 tillfällen
Justering och tryck av kartor
Material, SI-enheter och SI-pinnar, samt resor

35.000
15.000
25.000

Klättring
Idrottslön klubb 5 personer à 7 tillfällen
Utrustning; rep, selar, material till ankare mm
Resor, fika mm

35.000
35.000
5.000

Summa

440.000:EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

340

235/ tim inkl arbetsgivaravg

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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