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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:returned;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
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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 islandshästförbundet
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Fritidsturledare
	Projektstart årmån: 2016/januari           
	Projektslut årmån: 2018/december
	Projektets totala budget kr:  129 500
	Belopp kr Avser bidragsår: 54 250                  2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2:  54 250                2018
	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: Jan Ljungholm
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med utbildning till turridningsledare är att kunna garantera alla som rider på tur i SIFs regi att de har en turledare med säkerhetsutbildning som leder gruppen.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: För att erbjuda alla våra medlemmar säkra uteritter i vår natur är behovet stort av utbildning, därför vill vi kunna erbjuda denna utbildning.Utbildningen ska ske i två steg, först utbildas sex utbildare som sedan utbildar ca 20 klubbars turledare vardera.Idag kan vem som helst arrangera och leda en uteritt utan krav på utbildning.  Vi vill av säkerhetsskäl erbjuda en utbildning i säker uteritt och ge dem som gått utbildningen ett godkännande från SIF, godkänd uterittsledare. Vi utöver trots allt en av de mest olycksdrabbade sporterna, ridsporten.Ex klubben Austur på Gotland har ett antal stående uteritter som leds av olika personer och behovet av utbildning uppskattar de till åtta personer.Utbildningen vill vi ska innehålla:Hur rider man säkert i större grupp ?AllemannsrättenRida i trafikFörsta hjälpen människaFörsta hjälpen hästLedarskapNödsituations apparSäker utrustning
	Förväntade effekter: Effekten ska bli att våra 62 klubbar kan erbjuda utritter som leds av personer som har en av SIF godkänd fritidsturledare.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Steg 2 Utbildning av fritidsturledarna total kostnad 217 000 varavklubbarna får står för 50% av kostnaden  föreläsarens resa och uppehälle 3 500x62= 217 000                                        108 500
	Summa: 108 500
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: ljungholm.jan@gmail.com
	Mobiltelefon: +46 708 99 23 80


