
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Klätterförbundet

PROJEKT

Projektnr:

B14
Projektnamn:

Friluftsstrategi
Projektstart (år/mån):

2018/01
Projektslut (år/mån):

2019/12
Projektets totala budget (kr):

550 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

350 000 2018
200 000 2019

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:

Karin Persson
E-postadress:

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

08-699 65 20
Mobiltelefon:

0701-03 05 22

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Ta reda på och bestämma vad förbundet vill med vår friluftsdel.
Att hela förbundet och presumtiva medlemmar ska bli medvetna om, veta vad vi vill,
ska göra, varför, hur och när i friluftsfrågor.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förbundet har aldrig haft något mål med friluftsdelen av förbundet. Om vi inte har
det, då vet vi inte heller åt vilket håll vi ska gå. Det är lätt att gå vilse och istället
bara göra roliga saker.
Vi måste ta ställning till vad vi vill och var vi står i olika friluftsfrågor.
Detta gör vi genom
Tillsätter en projektledare, ca 25% tjänst
Eftersökning av eventuell gammal dokumentation
Presentation av projektet vid förbundsmötet april 2018.
Bjuder in till stormöte, arbetsmöte, med så många medlemsföreningar som möjligt,
med inhyrd processledare, alternativt tre mindre regionala möten. Det är viktigt att



föreningarna känner delaktighet.
En uteaktivitet kommer att arrangeras för att locka fler att komma.
Projektledaren sammanställer, skickar remissförfrågningar och tar fram slutlig
produkt, ser till att det läggs ut på hemsidor och marknadsförs.
Troligtvis behövs flera småmöten.

På den nationella träffen 2019 (de år vi inte har förbundsmöte) görs ett grupparbete
med deltagarna där de får jobba med hur de i sin förening kan bidra enligt det som
kommit fram i strategin. Här behövs en processledare som hjälper klubbarna att ta
tag i strategin så den verkligen blir implementerad.
Projektledaren följer upp hur det tagits emot i föreningarna och bland medlemmar.
Jobbar bara del av året.

Förväntade effekter

Vi kommer kunna stå upp för vad vi är och vad vi vill
Det kommer stärka förbundet
Våra medlemmar kommer känna sig stolta. Kanske vi även får nya medlemmar tack
vare den ställning vi tar inför "friluftlivet"
Vi kommer veta vad vi ska söka bidrag för

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lön projektledare 500 timmar x 280:- 140 000
Stormöte,ca 50 personer, lokal, mat, resor, boende, aktivitet 110 000
Inhyrd processledare 25 000
Resor för projektledaren 5000
Layout, tryck av ett informationsblad 50 000
Marknadsföringsmaterial 20 000

Summa, kr: 350 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

500 280

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"!


