
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet

PROJEKT

Projektnr:

B5
Projektnamn:

Friluftslyftet
Projektstart (år/mån):

2018/01
Projektslut (år/mån):

2020/12
Projektets totala budget (kr):

2 000 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

500 000 2018
500 000 2019
500 000 2020

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

Klätterförbundet 500 000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Johanna Wernqvist
E-postadress:

karin.persson@klatterforbundet.se
Telefon (dagtid):

08-699 65 22
Mobiltelefon:

0735-411 681

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Klätterförbundet har en idrottsdel och en friluftsdel. För vår idrottsliga verksamhet
får vi bidrag genom Riksidrottsförbundet, däribland ca 500 000 årligen att fördela
bland föreningarna. Det skulle balansera vår verksamhet fint om vi även kunde
stödja föreningarnas aktiviteter utanför den organiserade barn- och
ungdomsidrotten. Därför söker vi lika mycket pengar från Svenskt Friluftsliv som vi
får från RF. Syftet är förstås att kunna stötta klubbarnas utövande av sin
kärnverksamhet, så att de kan utbilda instruktörer, ha klätterläger, ta hand om sin
lokala klippa, genomföra en klubbresa eller annat.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi tänker oss att föreningarna ska kunna söka hjälp från Klätterförbundet centralt
och både få ekonomiskt stöd samt tips och råd, checklistor, samarbetsförslag och
annat för att genomföra klättring utomhus, något som många idag tycker är lite för
svårt, läskigt, dyrt.

Förväntade effekter

Fler klättrare på klipporna. Fler barn och unga som provar klättring utomhus, inte



bara i klätterhallen. Ledare som vågar ta ut grupper. Ökad verksamhet i
föreningarna. En ökad balans i förbundet mellan idrott och friluftsliv.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Föreningsbidrag 500 000
Summa, kr: 500 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

40 280

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


