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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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du
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a.
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: B8
	Projektnamn: Friluftsredaktör
	Projektstart årmån: 2017/01
	Projektslut årmån: 2019/12
	Projektets totala budget kr: 1 508 000
	Belopp kr Avser bidragsår:   488 000            2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2:   500 000         2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3:   520 000          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: Andreas Enqvist
	Telefon dagtid: 08-699 65 21
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Genom att bli bättre på att informera om och marknadsföra klättring utomhus vill vi att fler tar steget ut ur gymmen och ut i naturen. Med klättring menar vi alla discipliner Klätterförbundet företräder som sport- trad, och isklättring, bouldering, alpinism och skidalpinism. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Intresset för klättring som sport och träningsform är under stark utveckling. Genom att klättring är med i OS från 2020 tror vi på ett fortsatt högt intresse för sporten och att antalet klättrare kommer växa de närmaste åren. Vi vill inte att alla dessa nya klättrare ska stanna inne på gymmen. Genom information och marknadsföring av vill vi att de ska få upp ögonen för klättring utomhus och ta steget ut. Vi ser även behovet av att fostra nästa generation av klättrare. Klättrare ska vara goda friluftsmänniskor med kunskap om hur vi agerar idag avgör möjligheter att klättra utomhus i framtiden.Klätterförbundet har ett antal kommunikationsplattformar. Vi har en medlemstidning, en hemsida och finns på sociala medier. Idag fokuserar mycket av vår kommunikation på tävlingsklättring och vi har halkat efter i friluftsrapporteringen. Det vill vi ändra på det genom en friluftskorrespondent.Korrespondentens uppgift blir att lyfta fram det otroliga utbud av klättring som finns runt om i Sverige, visa upp våra klubbar och deras aktiviteter, informera om allemansrätt samt att ge tips och stöd för den som behöver en extra puff för att börja klättra utomhus. Korrespondentens arbetar tillsammans med tidnings- och hemsidesredaktionen så att materialet på bästa sätt når ut till våra målgrupper. Den plattform som idag når överlägset flest personer och har störst möjlighet att växa är vår hemsida bergsport.se. Hemsidan har som mål att vara Sveriges bästa klätterhemsida. När någon "Googlar" ordet klättring vill vi att bergsport.se ska finnas med bland de översta alternativen. Bättre innehåll på sidan och högre publiceringstakt kommer ge fler besökare som i sin tur ger bättre sökresultat. Idag når hemsidan 13 000 besökare per månad. 
	Förväntade effekter: Bättre rapportering om friluftsliv på bergsport.se samt tidningen BergsportFler besökare på bergsport.se.Fler som blir nyfikna och tar steget ut från klätterhallen.Fler oorganiserade klättrare får upp ögonen för förbundets klubbar och aktiviteter.Fostra klättrare att vara goda föredömen genom ökad kunskap rättigheter/skyldigheter.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lön/arvode 50%                                                                                               450 000Besök för reportage 6 tillfällen x 2500:- resa x 2000:- mat/fika                         27 000Diverse småresor                                                                                                5 000Telefonbidrag                                                                                                       3 000Representationskläder                                                                                        3 000
	Summa: 488 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1 000
	àpris: 450:- inkl.arbetsgivaravgifter/moms
	Epostadress: andreas.enqvist@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 


