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

När detta projekt är avslutat kunna säkerställa våra medlemsföreningars ideella
allmänyttiga verksamhets framtid genom kompetenta och engagerade
båtklubbsfunktionärer som driver främjandet av rörligt friluftsliv på hav och i sjöar.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Båtunionens uppgift är att främja rörligt friluftsliv på hav och i sjöar och
arbetet sker i våra ca 900 båtklubbar runt om i hela landet. Idag drivs många
båtklubbar av styrelser vars båt och föreningsliv startade i ett samhälle som såg ut
på ett annat sätt än idag.
Vi ser att vår organisation snart kommer genomgå ett monumentalt
generationsskifte.
Den generation som tar över saknar till stor del den gedigna erfarenhet av det
främjandearbete som våra båtklubbar byggdes på och bristen på kunskaper om
främjande arbete i ideell form äventyrar det icke kommersiella båtlivets framtid.
SBU befarar att om vi inte säkerställer att det finns kompetenta, engagerade och
ideellt arbetande människor i våra båtklubbar är det en överhängande risk att vårt
båtliv snabbt kommer att kommersialiseras och därigenom utestänga stora grupper
av människor från friluftsliv på vatten.

För att utveckla vår organisations kompetens och förbereda kommande
styrelseledamöter har SBU genomfört flera projekt de senaste åren med inriktning
på unga båtklubbsfunktionärer, men vi ser att omfattningen av de projekt vi
genomfört inte räcker till för att fylla luckorna i vår organisation inför det
kommande generationsskiftet.
SBU söker därför medel till delfinansiering av ett treårigt projekt med syfte att
bygga upp en utbildningsorganisation för att i större skala kunna täcka
kompetensbehovet inom båtlivsfrämjande, arbete inriktat mot unga och unga vuxna
och föreningsarbete.
För att lyckas krävs det dedikerad personal, resor och uppehälle. I det belopp vi
söker ingår därför delar av kostnaden för projektledare och vår organisations
kostnader.
Målet för vår treåriga projekt är att senast 2020-12-31 driva en egen
utbildningsverksamhet med utbildningar för funktionärer inom Svenska Båtunionen
samt genomfört minst 30 utbildningstillfällen i främjandearbete och styrelsearbete
på olika platser i landet. En mycket viktig målgrupp för utbildningsverksamheten är
ungdomar och unga vuxna.
Vi uppnår målet genom att:
-samordna och sprida kännedom om redan befintlig utbildningsverksamhet inom
hela SBU.
-kanalisera befintlig kompetens och göra den tillgänglig för alla som behöver den.
-genom att tillhandahålla kompetensutveckling hjälpa båtklubbarna att utvecklas.
-inventera behov av nya och nödvändiga kunskaper.
-skapa tillgänglig och relevant utbildning för såväl nya som erfarna funktionärer.
-öka och bredda kompetensen inom hela SBU.
Övergripande projektplan:
Med en centralt placerad och anställd projektledare säkerställs långsiktighet, fokus
och måluppfyllelse.
Under 2018 har projektledaren inventerat och påbörja samordningen av
organisationens redan befintliga utbildningsverksamhet. Verksmaheten fick genom
nya GDPR lagen en flygande start med att planera för och ta fram material för att
genomföra 30 utbildningar för våra 902 båtklubbar runt om i landet. Vi har även
genomför seminarier och lokala utbildningar för båtklubbstyrelser i jurdik, stadgar
och miljö.
Under 2019 kommer förbundens behov av utbildningar och tillgängliga resurser ska
också fastställas för att samtliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Nuvarande
verksamhet med Sjösäkerhets-, bas- och båtmiljöcoacher marknadsförs och
samordnas inom ramen för projektledarens arbetsuppgifter.
Rutiner för marknadsföring, anmälningsadministration och kursledaradministration
tas fram. Redan befintliga utbildningar kommuniceras och genomförs så snart det är
möjligt.
I nästa fas påbörjas utvecklingsarbetet för att täcka det inventerade
utbildningsbehovet genom att fastställa kursinnehåll, kursplaner, hitta föreläsare,
genomföra nya utbildningar samt utvärdera att utbildningarna uppfyller SBUs
förväntningar och behov.
Den sista fasen innebär att utbildningsverksamheten är mogen att införlivas i ett
samarbete med något av Sveriges bildningsförbund och på så sätt få tillgänglighet
till ännu större resurser. Inom SBU undersöks nya utbildningsformer som t.ex.
webbinars, och e-learning. Digitala utbildningar inom mycket specifika områden kan
göra utbildningarna tillgängliga och kan genomföras oberoende av tid och plats.
Förväntade effekter

Ökat engagemang för främjande av vattenburet friluftsliv i våra båtklubbar.
Fler ungdomar och unga vuxna engagerade i båtklubbarnas arbete för delaktighet
och inkludering.

Ökad kompetens inom relevanta områden för föreningarnas funktionärer.
Långsiktigt främjande av vattenburet, allmännyttigt och idelllet friluftsliv.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Personalkostnader
Resor, möten
Overheadkostnader
Övrigt

Belopp, kr

280000
25000
30000
30000
Summa, kr: 365 000

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

Pris per timme

229 dagar x 0,4 tjänst x 7,7 h

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"!
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