
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Båtunionen

PROJEKT

Projektnr:
Projektnamn:

Båtliv för barn och ungdom
Projektstart (år/mån):

2019 0201
Projektslut (år/mån):

20200201
Projektets totala budget (kr):

306900

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

216900 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

Svenska Båtunionen 90000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Ulf Grape
E-postadress:

ulf.grape@batunionen.se
Telefon (dagtid):

070-5955993
Mobiltelefon:

070-5955993

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet är att vidareutveckla vår barn och ungdomsverksamhet inom Svenska
Båtunionen.
Mötet är tänkt för att stimulera deltagarna att skapa verksamhet kring sjösäkerhet,
framförande av båt på ett säkert sätt, grundkunskaper i segling ,väjningsregler på
sjön med mera för barn och ungdomar i sina hemmaklubbar.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Riksomfattande möte för unga ledare inom båtlivet i Sverige.
Mötet är tänkt för att utbilda deltagarna för att skapa lokal verksamhet för
ungdomar med ungdomar kring delaktighet vattenburet friluftsliv med olika
båttyper samt utbilda i sjövett
Inbjudan ska gå ut till varje våra 26 regionala förbund i Sverige som i sin tur utser
två ungdomar som får representera sitt förbund.

På programmet ska det finnas med föreläsare som kan ge deltagarna verktyg och
kunskaper för att genom egna idéer att utveckla båtlivet för unga i Sverige med
fokus på säkerhet på sjön.
Mötet ska också skapa möjlighet för unga ledare att lära av varandra hur de startat



verksamhet, hur de löst problem i sin klubb/förbud och kommit vidare i utvecklingen
av barn och ungdomsverksamheten.
Dessutom så ska ungdomarna få tillfälle att skapa ett nätverk där de kan dela
erfarenheter och tips med varandra i ett forum via SBU

Förväntade effekter

Vi förväntar oss att mötet kommer att starta en process som kan leda till en ökad
ungdomsdriven verksamhet med inkludering och gemenskap med ökad sjösäkerhet
som grund.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lokalhyra 20.000
Resor 90000
Boende, mat, fika etc. 180000
Föreläsararvode 9000

Summa, kr: 299 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

20 timmar för bokningar av rum, föreläsningslokal, föreläsare, svara på frågor från
deltagare, m.m.

395

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"!


