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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)
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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 Islandshäst Förbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Fritidsansvarig i Lokalklubbs styrelse
	Projektstart årmån: 2017/januari           
	Projektslut årmån: 2019/december
	Projektets totala budget kr: 240 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 80 000                   2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 80 000                    2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 80 000                   2019
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Jan Ljungholm
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: På senare tid har fokus inom Islandshästsförbundet legat på tävling och utbildning. Vi vet dock att ett stort antal medlemmar har ett grundmurat intresse för natur och kultur. Förbundet vill med detta projekt utbilda en fritidsansvarig i varje förening för att bredda fritidsutbudet till våra medlemmar men också nå nya grupper med upplevelsen av natur och kultur från hästryggen.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Målsättningen med projektet är utveckla ett bredare fritidsutbud där man använder hästen för att ta sig ut och uppleva natur och kultur. Det kan uppnås genom att förbundet i projektet stöttar medlemsföreningarnas arbete med fritidsridning. För att förtydliga uppdraget planerar vi att inrätta en ny funktion i föreningarna i form av en fritidsansvarig. I detta projekt kommer förbundet också att genomföra en utbildningsinsats för personer med denna funktion.Utbildningen inleds med att tre ansvariga utbildas centralt i fritidsridningens grundstenar, säker ridning, hästkunskap, hållbart naturanvändande  och kundvård. Dessa får sedan i uppdrag att utbilda övriga 65 fritidsansvariga i våra medlemsföreningar. För att ge alla föreningars representanter möjlighet att gå utbildningen kommer  helgkurser att hållas i tre regioner av Sverige: syd, mitt och nord. Uppdraget för de fritidsansvariga blir sedan både att bygga nätverk med varandra inom förbundet och  med andra aktörer i respektive förenings upptagningsområde. Slutmålet är att bredda utbudet av fritidsaktiviteter med häst för medlemmarna men också att hitta nya fritidsintresserade grupper som kan tänka sig att uppleva natur och kultur från hästryggen. Det kan exempelvis vara andra fritidsföreningar, skolor, personer med funktionsnedsättningar eller personer som vill lära sig mer om den svenska naturen och dess biologiska mångfald.Ett delmål är att de fritidsansvariga ska bredda och utveckla uppdraget så att det blir ett rikt utbud med lokal förankring. Ett existerande exempel på detta är klubben Austur på Gotland som har en återkommande Fåröritt. År 2015 var det 29 ekipage som deltog och där var 10 stycken under 20 år, yngst 12år, och 3 stycken över 60 år och äldst 67 år.     
	Förväntade effekter: Effekten ska bli ett väl fungerande nätverk av fritidsansvariga i medlemsföreningarna som erbjuder ett brett utbud av varierande aktiviteter till våra medlemmar, samt en nyrekrytering av intresserade som vill upptäcka hur fantastisk Islandshästen är som partner i olika natur- och kulturupplevelser.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Utbildning 62 personer på helgkurs med uppdraget Fritidsansvarig Resor 1 500 pp x 62                                                                                             93 000Logi     2000pp x 62                                                                                            124 000Föreläsare 3 stycken arvode 3000 pp och dag = 6000X3                                    18 000Resa föreläsare 3x1500                                                                                          4 500
	Summa: 238 500
	Beräknat antal arbetstimmar: 25
	àpris: 240
	Epostadress: ljungholm.jan@gmail.com
	Mobiltelefon: +46 708 99 23 80


