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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Digitalisering av alla Klätterförbundets kunskapsbevis.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Varje år genomför Klätterförbundet auktoriserade instruktörer tusentals normerade
kurser. Klätterförbundet saknar moderna verktyg för instruktörer att utfärda
utbildningsbevis.
Enligt konsumentköplagen har du som arrangör av en klätteraktivitet (tex en av
våra klätterklubbar, en Friluftsfrämjande sektion, en Frisksportar enhet etc) ansvar
för att aktiviteten utförs på ett säkert sätt. En arrangör kan ej längre friskriva sig
ansvar genom att hävda att aktiviteten sker på egen risk. Klätterförbundet tacklar
de nya kraven med ökad tydlighet av värdet och innehållet i våra normerade kurser
samt kunskapsbevis. Som arrangör ska du kunna visa upp att du har rätt utbildning
för att genomföra arrangemanget och som deltagare ska du kunna visa upp att du
har rätt kunskaper för att delta. Idag finns det ingen möjlighet för en arrangör att i
fält kontrollera om en deltagare har rätt kunskaper för att ta del av arrangemanget.

Exempel – en deltagare i en klätteraktivitet hanterar säkerhetsutrustningen felaktig
och en olycka uppstår. Om du som arrangör har informerat och kontrollerat att
deltagaren behöver en viss kunskap faller ansvaret för olyckan på deltagaren. Om
du som arrangör har informerat men brustit i kunskapskontrollen kan ansvaret falla
på arrangören.
Under 2018 tar Klätterförbundet fram ett digitalt medlemskort och digitalisera vår
administration av förbundets instruktörer och funktionärer. Vi går från ett
blankettbaserat system med stora brister till ett effektivt digitalt system som medför
mer ordning och reda samt att Klätterförbundets kansli avlastas och kan
koncentrera sig på andra uppgifter.
Vi söker nu bidrag för och vill nu utöka vårt administrativa system med möjligheten
att registrera och administrera klätterkurser på individnivå. Efter att en klättrare
har genomfört en av Klätterförbundets normerade klätterkurser vill vi skapa ett
verktyg som möjliggör registring sin kursen på en profilsida hos Klätterförbundet.
Målet är att alla klättrare i Sverige ska kunna använda systemet, inte bara
medlemmar i en av våra klubbar.
Verktyget är tänkt att förenkla arbetet för våra instruktörer och höja statusen på
kurserna de erbjuder. På sikt vill vi vidareutveckla möjligheterna i systemet för att
skapa mervärde för klättrare och på så sätt göra medlemskap i Klätterförbundet
mer attraktiv.
Utvecklingen av det systemet tar vid när nuvarande digitaliseringsprojekt är
avslutat.
Förväntade effekter

Lättare att genomföra säkra klätteraktiviteter och uppfylla konsumentköplagens
krav. Höjd status för Klätterförbundets instruktörer och dess kurser. Modernisering
av Klätterförbundets varumärke och på sikt fler medlemmar.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Upphandlings och möteskostnader,
Projektledning Klätterförbundet,
Backend programmering,
UX design och programmering,
Informations– och lanseringskonstnader,

Belopp, kr

15 000
85 000.
100 000.
150 000.
50 000.
Summa, kr: 400 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Antal arbetstimmar

Pris per timme

300

280

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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"!

