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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 Kryssarklubben
	Projektnr: 20171
	Projektnamn: Föreningsutbildning för ideella 
	Projektstart årmån: januari 2017
	Projektslut årmån: december 2019
	Projektets totala budget kr: 1 320 000 kr 
	Belopp kr Avser bidragsår: 680 000                2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 320 000                2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 320 000                2019
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Per Berkhuizen
	Telefon dagtid: 08-4482886
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet syftar till att erbjuda funktionärsutbildningar som stärker föreningskunskap, integration och tolerans och tillvaratar den enskildes kompetens och förmågor så att fler och yngre funktionärer engageras i det ideella arbetet och där det ideella arbetet är meriterande i yrkeslivet. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Funktionärerna blir äldre och färre. Vi ser en tydlig utveckling att färre är beredda att engagera sig i styrelser, nämnder och kommittéer. Yrkesverksamma och yngre har inte tid att delta på dagtid och åtar sig hellre kortare tidsbegränsade projekt än som förtroendevalda. Vi planerar en satsning på funktionärer under de kommande tre åren. Satsningen fokuserar på rekrytering, föreningskunskap, integrations- och demokratifrågor, ordförande och ledarutbildning, kassör och revisorsutbildning. En viktig del i utformningen och planeringen är att dela erfarenheter med och ta lärdom av andra föreningar.Rekrytering Att engagera yngre medlemmar som lägerledare och fartygsbefäl fungerar bra men att engagera ungdomar i styrelser, nämnder och kommittéer i föreningslivet är betydligt svårare.  En idé vi vill genomföra är att få ungdomarnas ideella engagemang omvandlade till ett tydligt innehåll i deras CV. Det ska upplevas positivt för deras framtida karriärval att jobba ideellt. I det arbetet ingår att Kryssarklubben ska finnas med i de nätverk som är fokuserade på karriär och yrken. Ett exempel är Linkedin där vi redan deltar men där vi behöver utveckla vårt deltagande så det stöder vårt långsiktiga mål.Föreningskunskap och föreningsdemokrati Steg 1. Vi behöver ta fram en generell utbildning och dokumentation i föreningskunskap och föreningsdemokrati för alla funktionärer. Det handlar om att skapa en tolerant, generös miljö där människor växer och deras egen kompetens och förmåga tas tillvara. Att enas om en uppförandekod vid möten och arbete i föreningen. Den generella utbildningen kan med fördel ske på distans. Totalt ska 450 deltagare utbildas över tre år.Steg 2. De delar som handlar om Kryssarklubbens historia, värdegrund, uppförandekod  och medlemsnytta erbjuds framförallt till nya funktionärer och bör genomföras så att deltagarna kan diskutera och dela med sig av sina erfarenheter. Totalt ska 100 deltagare utbildas över tre år. Individuell utbildning Ordförandeutbildning  Ordförande i styrelser och nämnder är viktiga för att leda arbetet och se till att ledamöterna växer.  Ordföranden har en viktig roll att roll att fylla för att skapa en tolerant och generös mötesmiljö där alla känner sig delaktiga och där ledamöterna utvecklas. Ordföranden är oftast talesperson för verksamheten och har ett behov att kunna tala för föreningen i olika sammanhang. Det är viktigt att vara kommunikativ och tydlig. Det finns behov att ha en särskild ordförande utbildning hur det arbetet kan genomföras på ett bra sätt och det bör också ingå utbildning i krishantering och mediahantering. Totalt ska 40 deltagare utbildas över tre år.Kassör och revisorsutbildningAtt vara kassör eller revisor är normalt uppdrag som det är svårare att hitta kandidater till. Uppdragen kräver både specifik ekonomisk kunskap och integritet. I större föreningar finns ofta både anställda ekonomer och auktoriserade revisorer som sköter ekonomin och granskningen. Skattmästare och medlemsrevisorer har här en liten annan roll. Det blir mer det strategiska arbetet och som revisor granska styrelsens stadgeenliga arbete.  Utbildningen kan troligen vara samma för båda uppdragen. Det kan eventuellt delas upp i en grundläggande distansutbildning och en del möten. Här tror vi att samarbete med studieförbund kan vara ett bra sätt att nå ut i landet. Totalt ska 30 deltagare utbildas över tre år.
	Förväntade effekter: Vi förväntar oss att projektet innebär att vi får fler och yngre funktionärer och att föreningsarbetet blir roligare och smidigare. Vi förväntar också att toleransen ökar och att det blir lättare att integrera nya funktionärer och tillvarata deras kompetens och förmågor. Vi räknar också med att erfarenheter av distansutbildning ska underlätta andra utbildningsinsatser till medlemmarna. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning/administration                                                                             50 000   Uppstartsmöte, (arbetsgrupp 6 personer)                                                         20 000  Rekryteringsarbete                                                                                            30 000                                             Föreningskunskap och föreningsdemokrati (distansutbildning)                       400 000           Värdegrund, historik, uppförandekod och medlemsnytta, 35 delt per år.        100 000           Individuell utbildning ordföranden, kassör/revisorer, 15 deltagare per år          50 000Utvärdering och uppföljning                                                                               30 000  Totala kostnader 2017                                                                                     680 000(Personal arbetar i projektet som projektledning och eller administrativ resurs och för planering och uppföljning under projektets tre år. Arbetstiden år 1 beräknas vara 470 timmar x verklig lönekostnad inkl sociala avgifter 284 kr /timme)Projektledning/administration                                                                            30 000   Rekryteringsarbete                                                                                            30 000                                             Föreningskunskap och föreningsdemokrati (distansutbildning)                       100 000           Värdegrund, historik, uppförandekod och medlemsnytta, 35 delt per år.        100 000           Individuell utbildning ordföranden, kassör/revisorer, 15 deltagare per år          50 000Utvärdering och uppföljning                                                                               10 000  Total kostnad 2018                                                                                          320 000(Personal arbetar i projektet som projektledning och eller administrativ resurs och för planering och uppföljning under projektets tre år. Arbetstiden år 2 beräknas vara ca 300 timmar x verklig lönekostnad inkl sociala avgifter 289 kr /timme)Projektledning/administration                                                                            30 000   Rekryteringsarbete                                                                                            30 000                                             Föreningskunskap och föreningsdemokrati (distansutbildning)                       100 000           Värdegrund, historik, uppförandekod och medlemsnytta, 35 delt per år.        100 000           Individuell utbildning ordföranden, kassör/revisorer, 15 deltagare per år          50 000Utvärdering och uppföljning                                                                               10 000  Total kostnad 2019                                                                                          320 000  (Personal arbetar i projektet som projektledning och eller administrativ resurs och för planering och uppföljning under projektets tre år. Arbetstiden år 3 beräknas vara ca 300 timmar x verklig lönekostnad inkl sociala avgifter 295 kr /timme)
	Summa: 
	Beräknat antal arbetstimmar: 470 timmar + 300 + 300
	àpris: 284 kr/tim, 289 kr/tim, 295 kr/tim
	Epostadress: per.berkhuizen@sxk.se
	Mobiltelefon: 070-2371218


