Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

B12

Klättring då, nu och i framtiden. Policyarbete för hållbar klättring.

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2018/01

2018/12

200 000

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:

Andreas Enqvist

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-699 65 21

0702-59 81 35

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

Ta fram ett dokument som beskriver hur vi ser behov och hur vi underhåller viktiga
klätterområden för att de ska kunna ta emot många klättrare i många år framöver.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Häggsta är ett av Sveriges första klätterberg och historisk mark för svensk
klippklättring. Häggsta är ett av Stockholms populäraste berg för nybörjare, provapå klättring samt klubb- och kursverksamhet.
Klätterförbundet vill stödja ett projekt initierat av Stockholms Klätterförbund.
Projektet går ut på att göra inventering av Häggsta med syftet att utreda behovet av
underhåll och utveckling.
Det som gör Häggsta intressant är att flera generationer av klättrare har varit
aktiva på berget och många olika intressegrupper samlas på samma berg. För att
tillgodose historiska värden, still och etik samt olika intressegruppers behov och
möjligheter samlas ett råd av klättrare med kunskap om berget, klubbar och
instruktörer. Resultatet av inventeringen pressenteras för rådet som får dra
slutsatsen om vilka praktiska insatser behöver görs.

Projektets dokumenteras i ett policyarbete så att tillvägagångssätt och resultat
enkelt kan spridas till andra berg i Sverige med behov av underhåll.
Förväntade effekter

Lokalt
• Fler klättrare på Häggsta.
• Bättre möjligheter att bedriva organiserad klättring på Häggsta.
• Bättre förutsättningar för att hålla klätterutbildningar på Häggsta.
• Riktlinjer för hur Häggsta ska bevaras i framtiden.
• Samarbete mellan Stockholms klätterklubbar (Solna Klätterklubb, Stockholms
Klätterklubb samt Bergssidan, Friluftsfrämjandet).
Nationellt
• Riktlinjer för hur klätterklippor kan utvecklas och bli tillgängliga för fler.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Inventering och dokumentring av klätterleder och historia: 150 arbetstimmar à 400 kr =
Möten med råd, kommun och andra intressenter: 125 arbetstimmar á 400 kr
Materialkostnad: Bultar, ankare, borrstål, stålborstar,rep etc =
Dokumentationskostnader

Belopp, kr

60 000 kr.
50 000 kr
40 000 kr.
50 000 kr
Summa, kr: 200 000

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

Pris per timme

275

400

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"!

