
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

ÄvenNatur (natur, äventyr och friluftsliv för barn 5-12 år)
Projektstart (år/mån):

2019/01
Projektslut (år/mån):

2020/11
Projektets totala budget (kr):

341 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

341 000 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

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Ewa Cernerud-Bormark
E-postadress:

kansli@frisksport.se
Telefon (dagtid):

076-558 54 24 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att erbjuda barn ett äventyrligt sätt att lära känna naturen, lära sig friluftsliv och
miljövård och få veta vad allemansrätten är för något.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förbundet tar fram ett enkelt material som våra klubbar ute i landet kan arbeta med
under ett år. På så sätt täcks alla årets månader. Det erbjuder en färdigt upplagd
träff 1 ggr/vecka (med sommarlovsuppehåll och juluppehåll.) Till materialet ingår
att det erbjuds ledarutbildning och deltagarmaterial. Alla deltagare får ett litet häfte
att fylla i under verksamhetens gång. Tanken är att ha det indelat i 3 olika
åldersgrupper 5-6 år, 7-9år, 10-12år. På så sätt finns material för klubbarna att
använda under flera års tid.
Varje klubb får ett startkitt med några fjärilshåvar, luppar och ledarmaterial. Tips
på böcker, filmer mm. att komplettera med.

Genomförande:
Tanken är att i januari påbörja arbetet med att ta fram materialet och att det ska
vara klart för start av ledarutbildningar i maj. Start med grupper i augusti. Dessa
får sedan jobba med materialet fram till 30 november 2020.
Materialet bygger på och utgår från allemansrätten. Det kommer finnas tips på
lekar, uppgifter med mera under de olika årstiderna och vid olika delar av vår natur,
bäck/sjö/hav, skog, blommor, insekter, träd, fåglar, djur mm. där det blir en



fördjupning vid varje tillfälle. I materialet finns även överlevnad med som att testa
på att sova ute även kalla årstider. Liksom att kunna tända och hantera en eld vilket
också är kopplat till allemansrätten. Några knopar kanske, liksom säkerhet. Hur gör
du om du går vilse mm? Detta samtidigt som vi använder oss av våra kunskaper
kring äventyr i naturen. Med inslag av klättring, kajak/kanot, cykling och tablå med
mera.
Genom de olika mötena med delar av vår natur får deltagarna möjlighet att få en
förståelse för naturen och en respekt för den. Varför vi måste värna om vår natur
och hur vi gör det.
Om projektet faller väl ut så kommer vi att fortsätta med detta. Materialet är tänkt
att hålla i flera år. Då kan vi även erbjuda skolklasser att delta.

Förväntade effekter

Ökad verksamhet med friluftsliv, äventyr och miljökunskap i klubbarna. Ökad
aktivitet för barn inom förbundet. En positiv känsla hos klubbarna när de får ett nytt
material att arbeta med för barn, skede senast tidigt 1990-tal inom förbundet.
Förhoppningsvis ökat antal medlemmar. Vi hoppas också att det hela ska falla väl ut
och att vi kan erbjuda liknande aktiviteter för skolklasser. Vi tror också att
materialet kommer att kunna användas i flera år fram över.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Startkit 30 st á 200 kr 6 000
Tryck av material till grupperna 90 000
Hyra av lokal och resor mm 40 000
Administrativa kostnader 25 000
Arvode för ledare och framtagning av material 180 000

Summa, kr: 341 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

800 225

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"!


