Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Svenska Islandshästförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

2

Fritidsturledare

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2016/jan

2018/dec

129 500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

54 250

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
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Jan Ljungholm

ljungholm.jan@gmail.com
Mobiltelefon:

Telefon (dagtid):

+46 708 99 23 80

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

Syftet med utbildning till turridningsledare är att kunna garantera alla som rider på
tur i SIFs regi att de har en turledare med säkerhetsutbildning som leder gruppen.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

För att erbjuda alla våra medlemmar säkra uteritter i vår natur är behovet stort av
väl förberedda turledare, därför vill vi kunna erbjuda denna utbildning till våra
medlemmar.
Projektet utförs i två steg. Det första där kursen planerades, utformades och en
pilotomgång genomfördes, avslutades under våren 2017. Nu följer den andra fasen
där konceptet ska introduceras till alla medlemmar och kursen hållas regionvis i
landet för att sedan kunna genomföras i lokalföreningarnas regi landet runt.
Idag kan vem som helst arrangera och leda en uteritt utan krav på utbildning. Vi vill
av säkerhetsskäl erbjuda en utbildning i säker uteritt och ge dem som gått
utbildningen ett godkännande från SIF, Godkänd uterittsledare. Medlemmarna
utövar trots allt en av de mest olycksdrabbade fritidssysselsättningarna, ridning.
Med turledare som är väl förberedda inför eventuella tillbud, kan olycksrisken
minimeras och uteritter göras tillgängliga för fler kategorier av ryttare.
Utbildningens innehåll:
Hur rider man säkert i större grupp ?
Allemansrätten
Rida i trafik

Första hjälpen människa
Första hjälpen häst
Ledarskap
Säker utrustning
Förväntade effekter

Effekten ska bli att våra 66 klubbar kan erbjuda uteritter som leds av personer som
är av SIF Godkänd fritidsturledare.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Informationsträffar distriktsvis. resekostnader och föreläsararvode.
Marknadsföring av utbildningen

Belopp, kr

40 250
9 000
Summa, kr: 49 250

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

Pris per timme

20 timmar arvoderad arbetstid

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"!
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