
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Folksportförbunder (SFF)

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Utbildning i HLR och Första Hjälpen
Projektstart (år/mån):

2019-01
Projektslut (år/mån):

2020-12
Projektets totala budget (kr):

50000,-

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

25000,- 2019
25000,- 2020

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:

Viggo Oterhals
E-postadress:

sff@sff-folksport.se
Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0704-67 67 19

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att utbilda ledare och styrelser i Första Hjälpen och HLR.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi har kommit fram till att personer som är ute i skog och mark på vandringar, båda
organiserad och på egen hand har allt för lite kunskap om vad man skall göra om
olyckan är ute. Det kan vara att man kommer fram till en skadad eller man skadar
sig själv i naturen, vad skall man göra.
Vi avser att under 2 år försöka ha en grundläggande utbildning i FH och HLR så att
alla kan hjälpa till när olyckan är ute.
Vi tror att folk vill känna sig säkrare när de är ute å vandrar.
Man behöver inte vara expert för att hjälpa till.
ALLA KAN HJÄLPA TILL OM MAN VET HUR!

Vi behöver hyra in en som utbildar SFF:s styrelse i HLR & FH.
Då kan SFF själva utbilda sina medlemsföreningar och andra vandrare som är



intresserade.

Vi räknar med en kostnad på 25 000,- pr år som inbefattar:
Utbildningskostnad för lärare (första gången) ink reseersättning.
Reseersättning och uppehåll för föreningarna när de skall deltaga på utbildningen
(vi samlar så många vi kan under et antal helger).
Reseersättning och uppehåll för den /de av SFF:s styrelse som håller i
utbildningarna.

Därför kan vi inte specificera antal timmar ej hellre timpris.
Har bara skrivit 50 timmar á 500,- för att fylla i fälten.

Förväntade effekter

Vi tror att folk vill känna sig säkrare när de är ute å vandrar.
Man behöver inte vara expert för att hjälpa till.
ALLA KAN HJÄLPA TILL OM MAN VET HUR!

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

1 25000
2 25000

Summa, kr: 50 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

50 500
50 500

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"!


