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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
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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nu

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: Friluftsdagar i samarbete med skolor
	Projektstart årmån: 2017/01
	Projektslut årmån: 2019/12
	Projektets totala budget kr: 1 331 200
	Belopp kr Avser bidragsår:   431 200            2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2:  450 000          2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3:  450 000           2019
	Namn_2: X 
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Persson
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Starta upp samarbete med skolor för att erbjuda prova-på klättring och skidalpinism för elever på friluftsdagar.Både klättring och skidalpinism (bland lite äldre) är populärt och inne. Många har inte provat klättring så här får de ett bra tillfälle att få en bra introduktion. Det finns ännu inte några "skidalpina aktiviter" för unga, detta vill vi råda bot på och öka intresset bland unga.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektansvarig för respektive ort kontaktar skolor för erbjudande om samarbete på friluftsdagar. Projektansvarig har kontakt med närliggande föreningar för att få hjälp med ledare/instruktörer/tränare samt plats att vistas på under de dagar samarbetet sker.Projektansvarig ser till att information går ut till skolor om vad som gäller och vilka regler som ska följas.Föreningarna ska se till att de finns träningstillfällen att erbjuda de som vill prova mer eller fortsätta på något sätt.Tanken är att skolorna inte ska behöva betala. Har de inte avbokat så kostar det!Vi hjälper till med utrustning för prova på, rep, sele, skor och hjälm för klättringen.För skidalpinismen kommer vi tillhanda hålla en förenklad stighud samt några pjäxor och skidor (de allra flesta i dessa områden har egna skidor) . Dock finns många nya svenskar i Kirunaområdet som inte har utrustning. Visst material behövs också i backen för att markera banan och träna runt.I samband med friluftsdagarna kommer även info "smygas in" om hur man beter sig i naturen, vid klippan och i backen samt hur allemansrätten fungerar.Eftersom det kommer ske på dagtid behöver vi betala arvode till de som kommer jobba/ansvara för aktiviteterna annars kommer vi inte få ledare/instruktörer/tränare att ställa upp.Det behövs fler ledare till klättringen än till skidalpina.SkidalpinaVi fokuserar på två områden, Åre/Östersundsbältet samt Kiruna med omnejd. Projektet genomförs januari till och med mars,Klättring utomhusVi kommer erbjuda tre medelstora orter att vara med i projektet. I norr, Mälardalen och södra Sverige. Projektet genomförs maj/början av juni samt september.Det är svårt att veta hur många skolor som nappar på erbjudandet. Av erfarenhet från annan idrott brukar det vara trögt innan skolorna förstår värdet av erbjudandet. Efter något år står de i kö för att vara med.
	Förväntade effekter: Vi kommer få fler unga som kommer ut i naturen som kanske aldrig vistats i skog och mark då de vill testa något som är "inne och spännande".Förhoppningsvis kommer eleverna få ett nya/utökade intressen både med idrotten och det naturen har att ge.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kanslipersonal för att få igång 40 timmar x 255:-                                             10 200:-SkidalpinaArvode tre ledare x 10 tillfällen x 1500:- inkl arbetsgivar avgifter od.                 45 000:-Material                                                                                                               40 000:-Administration, marknadsföring                                                                             3 000:- KlättringArvode 3 orter x 10 tillfällen x 6 ledare x   1 500:-                                             270 000:- Material                                                                                                               60 000:-Administration, marknadsföring                                                                             3 000:-                                                                    
	Summa: 431 200
	Beräknat antal arbetstimmar: 40
	àpris: 255:- inkl. arbetsgivaravgifter
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


