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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.
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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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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: 1
	Projektnamn: Marknadsbearbetningsbidrag
	Projektstart årmån: 2017-01
	Projektslut årmån: 2017-12
	Projektets totala budget kr: 65 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 32 500                  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: Christian Almgren
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Svenska fjällklubben är en organisation med ca 1600 medlemmar. Som organisationsstorlek betraktat är man då i ett mellanläge. För stora för att skötas från köksbordet, men för små för att ha råd med en fungerande infrastruktur. Klubben har under senare år sakta vänt medlemstrenden och växer sakta nu igen. Men klubben behöver växa betydligt om vi ska kunna fortsätta arbeta med fjällmiljö, fjällkunskap och fjällupplevelser (som är våra tre ledord)
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Med nuvarande medlemsantal saknas medel att starta detta arbete.Under 2017 så planerar vi därför en marknadsföringskampanj med annonser i media som har en läsekrets där vi tror att läsare finns som sympatiserar med våra ideal och ledord. Detta kommer innebära en hel del arbete i form av planering, uppföljning och deltagande i marknadsföringsinsatser.Dels för att öka medlemsantalet, men även för att marknadsföra de insatser vi gör inom området fjällkunskaper (främst fjälledarutbildning, där vi är ett högkvalitativt lågkostnadsalternativ). Detta då vi satsar en hel del ideellt arbete och har en utbildningsform som bygger på studier hemma, men praktik i fält. Vi avser också att öka vårt fjällmiljöarbete och har bildat en arbetsgrupp runt detta. Men behöver då nå en kritisk massa så vi har råd att utföra detta arbete långsiktigt och uthålligt. Vi bedömer att det behövs ca 1000 nya medlemmar för att fjällklubben i framtiden ska generera medel för att kunna utföra detta arbete. Ett arbete som behövs då det behövs fler kunniga fjälledare, och en röst som gör sig hörd i fjällfrågor utan att själv ha ekonomiska intressen i fjällområdet. 
	Förväntade effekter: Fler medlemmar och fler deltagare i fjällklubbens kursverksamhet, som ger en långsiktigt hållbar ekonomi som är nödvändig för fjällklubbens fortsatta arbete. Samt förser övriga branschen med ledare för de arrangemang som idag kräver utbildade, och certifierade, fjälledare av hög kvalitet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Annonsering i svenska friluftsmedia                                                                  30 000Framtagande av professionellt annonsmaterial                                                   5 000 Deltagande i arrangemang med fjällfokus för marknadsföring                            5 000Personalkostnader                                                                                             25 000  - planering  - deltagande i arrangemang  - uppföljningVi söker för 50% av kostnaderna.
	Summa: 65 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 100
	àpris: 250
	Epostadress: kassor@fjallklubben.se
	Mobiltelefon: 070-2650380


