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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

3 (3)

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: Svenska Klätterförbundet
	Projektnr: B5
	Projektnamn: Alpina kurser
	Projektstart årmån: 201601
	Projektslut årmån: 2018/12
	Projektets totala budget kr: 
	Belopp kr Avser bidragsår: 212 500              2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2:   230 000              2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 240 000               2018
	Namn_2: Inte i dagsläget, men ett samarbete med STF har efterfrågats
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Johanna Wernqvist
	Telefon dagtid: 08-699 65 22
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att följa upp 2015 års satsning med en isklätterträff och en alpinkurs för tjejer.Att främja kontakter mellan dessa och andra intresserade tjejer å ena sidan och etableradealpinister, skidalipinister, kommittØmedlemmar och STF å andra sidan.Att få ut fler, både kvinnor och män, i alpin miljö.Att öka klättrares och skidalpinister om hur de kan uppleva alpina miljöer på ett säkert ochhållbart (och njutbart!) sätt.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi blev oerhört taggade att hålla fler alpina kurser efter att ha mottagit återkoppling från2015 års alpinkurs för tjejer. De som gick 2015 kommer har inte behov av att gå kurs igen,men det vore toppen att få ge samma möjlighet till de som vi tvingades neka. Kursen blevfull på mindre än 24 timmar, och många fick inte plats.Nu vill vi erbjuda alpina kurser i Klätterförbundets regi till både män och kvinnor. Vi tror attdetta ändå kommer att främja kvinnligt deltagande i alpina aktiviteter då fler kvinnor än mändeltar i organiserade aktiviteter, vilket behövs inom vår organisation och i allmänhet.Under 2016 vill vi genomföra två alpinkurser liknande den vi hade 2015. (vi har ettreportage med text och bild från den, men den har vi själva inte publicerat än, så vi vill intedela den med er än) Kursen omfattar rephantering, glaciärkunskap, snöankare,bergsklättring, vintercamping mm.
	Förväntade effekter: - Fler kvinnor och män känner sig trygga i alpin miljö.- Den kunskap som finns hos ett fåtal bergsguider och andra personer sprids till många.Kebnekaise får fler besökare och klimatfrågor uppmärksammas.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kanslipersonal förberedelse och uppföljning, 60 timmar  x 255:-                           -15 300:-                                                             Kursledare, certifierade bergsguider, 3 ledare x 2 tillfällen a´ 25 000:-                 -150 000:-                                            Arvode föreläsare                                                                                                    -12 000:-Kost & logi, ledare och föreläsare 700:-/dygn x 4 nätter x 6 ledare/föreläsare        -16 800:-Resekostnader föreläsare                                                                                       - 10 000:-Gemensam avslutningsmiddag deltagare (2 x 15)+ ledare, föreläsare  200:-          -8 400:-  Deltagarna står själva för sina rese- och boendekostnader                                                                                       
	Summa: 212 500
	Beräknat antal arbetstimmar: 60
	àpris: 255:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: johanna@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0735-411681


