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

Svenska Kryssarklubben
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

20163

Hjärtstartare - Första hjälpen, Gör skärgården tryggare för unga och äldre

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

januari 2016

december 2016

232 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

192 000

2016

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Svenska Kryssarklubben

40 000

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Per Berkhuizen

info@sxk.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-4482880

070-2371218

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

Projektet syftar till göra skärgården tryggare för unga och gamla. Vi har under 2014-2015
placerat ut 11 hjärtstartare på funktionärsbåtar i Bohuslän. Hjärtstartarna har inte behövt
komma till användning under sommaren men mottagandet från medlemmar och allmänhet
har varit mycket positivt. Vi vill fortsätta arbetet med att göra skärgården tryggare och vill
placera ut 12 hjärtstartare på funktionärsbåtar på andra kuststräckor. Dessutom ska 50
funktionärer utbildas i första hjälpen med hjärtstartare.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Kryssarklubben har under mer än 90 år arbetat för att få ett säkrare båtliv i våra farvatten. Vi:
• Utbildar och övar, ungdomar och vuxna
• Ger fortlöpande ut hamn- och ledbeskrivningar,
• Upprättar och underhåller enslinjer och andra sjömärken för säkrare navigation,
• Lägger ut och underhåller ut ett stort antal angöringsbojar runt Sveriges kust.
• Har borrat ner mer än 15000 bergöglor främst på västkusten.
• Genom insamlingar bland medlemmar kunnat skänka ”rescuerunners” till Sjöräddningssälskapet
Vi vill nu införa och arbeta med ett nytt koncept som grundas på följande fakta.
Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Det är mer än en person i timmen som
drabbas av hjärtstillestånd i Sverige.
Snabb och effektiv behandling inom loppet av några få minuter är avgörande. Chansen att överleva minskar
med 10 % varje minut som går utan första hjälpen. Hjärt- och lungräddning är viktigt vid första hjälpen, men den
mest effektiva behandlingen vid hjärtstopp uppnås när hjärtmassage kombineras med behandling av en
hjärtstartare.
I Sverige överlever endast ca 10 % ett plötsligt hjärtstopp. Internationella studier visar att vid snabb behandling
med en HLR och hjärtstartare, är chansen att överleva upp till 75 %.
Några större gästhamnar har utrustats med hjärtstartare. I appen ”Rädda Hjärtat” kan man se var närmaste
utrustning är belägen. Men ligger man i naturhamn är avståndet till närmaste utrustning ofta alltför långt.
Inom Kryssarklubben har vi under 2014 0ch 2015 ökat antalet hjärtstartare i våra naturhamnar och
seglationsområden genom att förse båtar på västkusten som rör sig i skärgårdarnas naturområden med sådana.
Båtar som har utrustning och utbildad person ombord kommer visa detta med flagga, vars betydelse också
genom kampanjer ska göras väl känd bland alla som vistas i våra skärgårdar och naturområden, främst då
utanför de större orterna. Kryssarklubben vill på detta sätt höja säkerhetsarbetet inom båtlivet till en ny nivå
genom att öka eller skapa förmågan hos våra funktionärer och medlemmar att rädda liv. Detta gynnar
naturligtvis inte bara kryssarklubbens medlemmar utan alla som vistas inom de områden där utrustningen och
kunskapen finns.
Nu är avsikten att utveckla verksamheten och fortsätta utplaceringen av hjärtstartare på ostkusten.
Det sökta bidraget avser anskaffning av 12 hjärtstartare så kallade AED-utrustningar. Kryssarklubben finansierar
själva övriga kostnader förenade med projektet (utbildningsinsatser, service och underhåll, administration m.m.)
utan dessa bestrids av oss själva. Alla utbildningsinsatser genomförs av utbildare som följer HLR rådets eller
Röda Korsets kvalitets- och utbildningsplaner.

Förväntade effekter

Göra skärgården tryggare för unga och gamla genom att förse funktionärsbåtar med
hjärtstartare. Besättningen kommer att ha genomgått utbildning i första hjälpen och hjärt
lung räddning med och utan hjärtstartare. Båtarna kommer att förses med flaggor som visar
att båtarna har hjärtstartare ombord.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Anskaffning av 12 Hjärtstartare (AED-utrustningar) á 16 000 kronor

192 000 kr

Utbildning, service och underhåll, administration finansieras av oss själva.

40 000 kr

Summa

232 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

40

284 kr /timme

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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