Verksamhetsbidrag

(projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

B7

Kebförare år tre av tre

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2016/01

2018/12

402 500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

200 000

2018

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Karin Persson

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-699 65 20

0701-03 05 22

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

Inhämta information från befintliga informationskällor, rekognosering av området,
sammanfattning, dokumentation, produktion av digital och tryckt Kebförare.
Syftet är att producera en professionell, inspirerande och glädjefylld bok samt
digitalt kring de klassiska klätterlederna i Kebnekaisemassivet, för att öka
säkerheten bland besökare och locka fler att våga sig dit. Primärt är det för
klättring sommartid men ett kortare avsnitt kan vara aktuellt om tid finns.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Kiruna Klätterklubb har en projektgrupp uppdelad i olika ansvarområden.
Stor del tillbringas i Kebnekaisemassivet för att rekognosera leder samt
fotografering av området. Vi samarbetar med STF, bor och äter på fjällstationen.
Det mesta underlaget är nu inhämtat och vi går 2018 in i ett nytt stadium där allt
ska sammanställas och dokumenteras till lättanvända och tydliga instruktioner både
digitalt och i tryckt form.
Vi tänkte avsluta med en liten "nu är vi i mål fest".

Förväntade effekter

Ökad tillgänglighet till Sveriges enda alpina område.
Användbarhet för Klätterförbundets kurser, STF, klubbresor och privatpersoner.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Kanslipersonal lön, för assistans till projektet
Arvode för sammanställning, redigering, layout osv 100 000:Tryck och distribution
Helikopter för fotografering
Boende, mat på Kebnekaise fjällstation för sista rekognoseringar
Avslutningsträff för att fira, nu är vi färdiga

Belopp, kr

10 000:100 000:60 000:10 000:13 000:7 000:Summa, kr: 200 000

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

Pris per timme

36

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"!

