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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Fjällklubben
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

2/2018

Ny modern hemsida

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

17/10

18/12

150000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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:

Lisa Göstasdotter

lisa.gostasdotter@gmail.com

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070-2187851

070-2187851

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

För klubbens överlevnad behövs fler medlemmar. Syftet med projektet är att få fler
att hitta till SFK och kunna nå ut med information om SFK:s kursverksamhet. För
att kunna marknadsföra klubben brett med hemsidan som grund, behövs en ny
hemsida. Den nuvarande hemsidan är inte tilltalande och svårhanterat. I dagsläget
finns inte medel för detta i SFK:s begränsade budget och medlemsantalet har
stagnerat. Ett rejält omtag för att bygga en ny modern sajt är därför nödvändig.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Oktober 2017 Översyn av nuvarande information och beslut om vad som ska flyttas
över.
November 2017 Struktur och underliggande sidor tas fram
December 2017 Steg 1 Innehållsarbete
Januari 2018 steg 1 Ny hemsida lanseras med nödvändigaste informationen.
Februari-December 2018 Komplettering av information och funktioner
För att bygga en sidstruktur, mallar och funktioner behövs extern hjälp. När detta
sedan är på plats kan utvalda medlemmar fylla på och flytta över innehåll från
tidigare sida.

Arbetet ses som relativt omfattande med många ideella timmar från SFK.
Offert finns på extern konsult därav tydligt specad kostnad
Förstudie/översyn befintlig information 3x20 timmar
Flytt av material/information 2x50 timmar
Komplettering av information 2x 20 timmar
Ny information 2x20 timmar
Bildrättigheter 10 000 kr
Förväntade effekter

En fördubbling av antalet medlemmar inom tre år.
Fler deltagare till våra kurser om fjällkunskap som i sin tur ger fler examinerade
fjälledare som kan nyttjas av många aktörer.
Ökad kännedom om SFK
Bredare marknadsföring blir möjlig
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

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"!

