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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

B6

Friluftspolitisk talesperson

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2018/01

2020/12

3 000 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

957 000
1 000 000
1 043 000

2018
2019
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

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Johanna Wernqvist

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-699 65 22

0735-411 681

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

Klättring ligger i tiden och kan fungera som en portal för att locka människor ut i
naturen. Klätterförbundet vill genom projektet vara en sambandscentral för stöd,
organisation, bevarande och inspiration till klättringens ursprung, dvs klättring
utomhus på stenar, klippor, is och berg. Fler som rör sig ute mer. Detta är tänkt att
bli ett fast inslag i förbundets verksamhet, med det treåriga projektet som en
uppstartsfinansiering. Särskilt då klättring nu blivit en OS-sport är det viktigt att
värna klättringens kärna och själ som friluftsaktivitet.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Inomhusklättringen och klättring som träningsform växer stort. Klätterförbundet vill
ta vara på tillväxten och utveckla vår position som en organisation som förknippas
med friluftsliv. Idag klättrar många enbart inomhus och återväxten bland
klippklättrare är svag. Vi behöver ekonomiskt utrymme för ta ett helhetsgrepp för
en långsiktig och hållbar utveckling av svensk rekreationsklättring.

Vi vill synas och höras mer. Vårt förslag är en "klätterpolitisk” eller ”friluftspolitisk”
tales¬person, som integrerar klättring i samhället genom omvärldsbevakning,
informations¬¬förmedling och nätverkande mellan klubbar, enskilda eldsjälar,
myndigheter, markägare, andra friluftsorganisationer och politiker. En stor del av
arbetet handlar om att vara ett kitt mellan funktioner inom eller i nära anslutning
till det egna förbundet, såsom våra klubbar, accesskommittén som värnar tillgången
till våra klippor, utbildningskommittén och bredd- och friluftskommittén samt
branschorganisationen som klättergymmen skapat.
Här följer exempel på insatser som Klätterförbundet vill driva centralt. Vi vill
undvika att göra punktinsatser, och istället för projekt långsiktigt stödja, organisera,
bevara och inspirera till klättringens ursprung genom att exempelvis:
• Säkerställa hållbart nyttjande av landets klätterområden genom kommunikation
med klättrare, markägare, myndigheter och andra intresseorganisationer med
skyltar, hemsidor och fysiska möten.
• Back to basics. Inspirera till nyturer, camping och äventyr!
• Få ut alla åldrar i naturen. Alla ska få en chans att komma ut i naturen, oavsett
uppväxt, tidigare erfarenheter och ekonomisk situation.
• Stadsnära klättring/friluftsliv. Tillsammans med klätterklubbar, fritidsgårdar och
skolor hittar, utvecklar och kommunicerar vi tätortsnära klippor, stenar och is.
• Organisationssamarbete kring utbildning. Scouterna, Friluftsfrämjandet, KFUM,
frisksportarna m fl organisationer bedriver klätterverksamhet, och har behov av mer
kunskap och kompetens kring säkerheten.
• Organisationssamarbete kring utveckling. Vi vill gärna reka nya klippor och nya
aktivitetsformer i samarbete med Lantmäteriet och orienteringsförbundet.
Arrangemangsstöd, delvis ekonomiskt, men framför allt kunskapsmässigt för
klubbar, genom vår Breddkommitté, etablerad med stöd från Svenskt Friluftsliv.
Förväntade effekter

Inomhusklättringen och klättring som träningsform växer stort. Klätterförbundet vill
ta vara på tillväxten och utveckla vår position som en organisation som förknippas
med friluftsliv. Idag klättrar många enbart inomhus och återväxten bland
klippklättrare är svag. Vi behöver ekonomiskt utrymme för ta ett helhetsgrepp för
en långsiktig och hållbar utveckling av svensk rekreationsklättring.
Vi vill synas och höras mer. Vårt förslag är en "klätterpolitisk” eller ”friluftspolitisk”
tales¬person, som integrerar klättring i samhället genom omvärldsbevakning,
informations¬¬förmedling och nätverkande mellan klubbar, enskilda eldsjälar,
myndigheter, markägare, andra friluftsorganisationer och politiker. En stor del av
arbetet handlar om att vara ett kitt mellan funktioner inom eller i nära anslutning
till det egna förbundet, såsom våra klubbar, accesskommittén som värnar tillgången
till våra klippor, utbildningskommittén och bredd- och friluftskommittén samt
branschorganisationen som klättergymmen skapat.
Här följer exempel på insatser som Klätterförbundet vill driva centralt. Vi vill
undvika att göra punktinsatser, och istället för projekt långsiktigt stödja, organisera,
bevara och inspirera till klättringens ursprung genom att exempelvis:
• Säkerställa hållbart nyttjande av landets klätterområden genom kommunikation
med klättrare, markägare, myndigheter och andra intresseorganisationer med
skyltar, hemsidor och fysiska möten.
• Back to basics. Inspirera till nyturer, camping och äventyr!
• Få ut alla åldrar i naturen. Alla ska få en chans att komma ut i naturen, oavsett
uppväxt, tidigare erfarenheter och ekonomisk situation.
• Stadsnära klättring/friluftsliv. Tillsammans med klätterklubbar, fritidsgårdar och
skolor hittar, utvecklar och kommunicerar vi tätortsnära klippor, stenar och is.
• Organisationssamarbete kring utbildning. Scouterna, Friluftsfrämjandet, KFUM,
frisksportarna m fl organisationer bedriver klätterverksamhet, och har behov av mer
kunskap och kompetens kring säkerheten.
• Organisationssamarbete kring utveckling. Vi vill gärna reka nya klippor och nya
aktivitetsformer i samarbete med Lantmäteriet och orienteringsförbundet.
Arrangemangsstöd, delvis ekonomiskt, men framför allt kunskapsmässigt för
klubbar, genom vår Breddkommitté, etablerad med stöd från Svenskt Friluftsliv.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Lön 50%, 32 700:-/månad inkl. arbetsgivaravgifter och dylikt
Kostnad för arbetsplats
Köp av dator 15 000:Telefon
Projektkostnader

Belopp, kr

392 000:45 000:15 000:5 000:500 000:Summa, kr: 957 000

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

Pris per timme

1002

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"!

280

