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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 Fjällklubben
	Projektnr: 
	Projektnamn: Kursbok Fjälledarskap
	Projektstart årmån: 2017/Januari
	Projektslut årmån: 2017/ December
	Projektets totala budget kr: 165 000:-
	Belopp kr Avser bidragsår: 165 000:-              2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: -
	Organisation: -
	Belopp kr: 
	Organisation_2: -
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: -
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: -
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Erik Casselbrant
	Telefon dagtid: 031-69 25 54
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är  att ta fram en bok som kompletterar befintlig litteratur inom ämnesområdet ledarskap och utomhuspedagogik. Boken ska kunna användas vid utbildning för sommar- och vinterfjäll. Målgrupp är i första hand deltagare i Svenska Fjällklubbens fjälledarutbildning, men boken ska även finnas tillgänglig för andra utbildningsanordnare.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Boken kommer ha en tydlig pedagogisk ansats samtidigt som den på ett övergripande sätt beskriver de utmaningar som finns i fjälledarskapet.Ett inledande utkast till innehåll beskrivs nedan.* Förord med syfte, bakgrund och bokens samhällsnytta* Erfarna fjälledare berättar om sina erfarenheter av ledarskap* Ledarskap med olika ledarskapsteorier* Ledarskap i fjällmiljö med det situationsanpassade ledarskapets bakgrund och innebörd* Fjälledarens förhållningssätt, värderingar, kompetens och erfarenhet* Att planera turer: syfte, deltagare, resurser, förberedelser, riskbedömning, riskanalys* Orientering och turupplägg: terräng, vägval, övernattning, väder.* Turteknik: hålla ihop gruppen, tempo, pauser, förekomma och förutse, incidenter,           barngrupper, mervärde* Gruppdynamik: Presentationsteknik, faser i grupputveckling, konflikthantering, positiv förstärkningVarje kapitel avslutas med öppna frågor som ger läsaren möjlighet till reflektion och fördjupning. Boken avslutas med anteckningssidor.Författare: Erik Casselbrant, Jan Lundhag, Gunilla Ericsson och Per Dahrne.Kvartal 1 och 2 avsätts för manusframtagningKvartal 3 avsätts för bildsättning och layoutKvartal 4 avsätts för tryckningBoken ska finnas tillgänglig för distribution från och med 2017-12-20
	Förväntade effekter: Det saknas relevant svenskspråkig litteratur inom området ledarskap och utomhuspedagogik med inriktning på de speciella förhållanden som kan råda i fjällmiljö.Boken kommer bli ett bra stöd till alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning avfjälledare men även vara en bra kunskapskälla till alla ledare inom Svenskt friluftsliv.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Manus och bildsättning                                                                                     75 000:-Layout                                                                                                               20 000:-Tryckning                                                                                                          70 000:-Beräknad upplaga 1500 ex.
	Summa: 165 000:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 300 timmar
	àpris: 250:-
	Epostadress: fjalledare@fjallklubben.se
	Mobiltelefon: 070-354 14 89


