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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

A eller 9 om det ska vara en siffra
Projektnamn:

Verksamhetsutvecklare Friluftspaddling

Projektstart (år/mån):

2018 01
Projektslut (år/mån):

långsiktigt över flera år

Projektets totala budget (kr):

981.000 kr för 2018 exklusive de
satsningar vi gör i den löpande
verksamheten av egna medel

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

981 000kr 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:

Anders Danielsson
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155209086
Mobiltelefon:

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling av paddling i svenskt friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Kanotförbundet bedriver ett brett friluftsliv inom organisationen men även externt
till personer som paddlar i olika former och som samarbetspartner med
myndigheter. Arbetet kräver uthållighet och långsiktighet för att nå målet att all
paddling ska ske på ett säkert sätt med stor hänsyn till miljö och andra intressen.

Beskrivning och genomförande
Svenska Kanotförbundet är en central aktör i organisering och utveckling av
paddling som friluftsaktivitet. Paddling engagerar en stor bredd av människor och
grupper som kommer i kontakt med paddling som naturupplevelse i många olika
sammanhang. Det är privatpersoner, föreningsanslutna och olika utbildningssystem.
Kanotförbundet arbetar målinriktat för att möta alla dessa grupper och
sammanhang för att inspirera, informera och skapa möjligheter till lärande, säker
paddling samt hänsyn och uppskattning för miljön. En stor grupp paddlar utan att
vara medlemmar i Kanotförbundets föreningar. Vi riktar en betydande del av vårt
arbete till den bredare allmänheten och till paddlare som är medlemmar i andra



organisationer. Vår målsättning är klar, vi vill att fler ska komma ut i naturen och
paddla mer, oavsett i vilken form och sammanhang och alltid i samklang med
naturen. Bra utbildning och därmed ett uppträdande anpassat till situationen är en
garant för att det inte blir intressekonflikter eller incidenter som kan bli olyckor.

Det vi vill bidra med är:
- kunskapsutveckling och kommunikation kring paddling i friluftslivet,
- arbete med säkerhet för alla som vill paddla,
- arbete med att säkerställa och utveckla tillgänglighet för paddling, t ex i relation
till EU:s vattendirektiv, allemansrättsliga frågor, kommuner, landsting och
länsstyrelser. Här ingår att använda personella resurser för att säkerställa lämpliga
och säkra paddelvatten runtom i Sverige,
- samverkan med friluftsorganisationer, utbildningsanordnare (skola, universitet,
folkhögskola, YH), kyrkan och kommersiella aktörer i relation till paddling,
- Vidareutveckling av Havskajakledare, Canadensarledare och Forspaddlingsledare,
- Kommunikation för att nå ut med information och kunskap i relevanta kanaler,
Detta är centrala funktioner som idag hanteras men ligger mellan/utanför de projekt
vi driver och till stor del görs på ideell tid eller tyvärr blir åsidosatta för att
resurserna inte räcker till.

Kompetensbredden är sådan att vi tror att det krävs ca 1,5 tjänst för att uppnå
målen vi satt upp.
Vi ansöker härmed om verksamhetsbidrag för att finansiera 1,5 tjänst som kan ta ett
helhetsgrepp och arbeta långsiktigt med dessa frågor.

Förväntade effekter

ångsiktig kunskapsutveckling och kommunikation kring paddling i friluftslivet.
Arbete med säkerhet för alla som vill paddla.
Arbete med att säkerställa och utveckla tillgänglighet för paddling, t ex i relation till
EU:s vattendirektiv, allemansrättsliga frågor, kommuner, landsting och
länsstyrelser. Här ingår att använda personella resurser för att säkerställa lämpliga
och säkra paddelvatten runtom i Sverige.
Samverkan med friluftsorganisationer, utbildningsanordnare (skola, universitet,
folkhögskola, YH), kyrkan och kommersiella aktörer i relation till paddling.
Vidareutveckling av Havskajakledare, Canadensarledare och Forspaddlingsledare.
Kommunikation för att nå ut med information och kunskap i relevanta kanaler.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Löner 882 000kr
Dator, telefon mm (inköp och drift) 30 000kr
Lokalhyra (vi har som tradition inom Förbundet att söka billiga lokaler) 24 000kr
Resor 35 000
Fortbildning 10 000kr

Summa, kr: 981 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1,5 tjänst på årsbasis 35 000kr som månadslön en heltid

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"!


