
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Alla ska ut i friluftslivet
Projektstart (år/mån):

20200101
Projektslut (år/mån):

20201231
Projektets totala budget (kr):

560 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

560 000 kr 1
565 000 kr 2
570 000 kr 3

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:

Jarmo Lithander
E-postadress:

jarmo@skogochungdom.se
Telefon (dagtid):

0730238069
Mobiltelefon:

0730238069

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet "Alla ska ut i friluftsliv" är syftet att erbjuda barn och ungdomar en aktiv
fritid och då i synnerhet ett aktivt friluftsliv. Detta genom att lära sig olika delar av
friluftslivet och förhoppningsvis hittar man sitt livslånga intresse genom att prova
på många olika typer av friluftsaktiviteter med trygga ledare. Samt att upplevelsen
av skogen och naturen skapar ett stort intresse för miljön, klimatet och framtiden.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Skog och Ungdom är Sveriges enda ungdomsorganisation för Dig som är intresserad
av skogen som resurs.

Vi är en organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar, äldre som tycker om att
på sin fritid vistas i naturen och som ideellt (helt frivilligt och utan betalning) ordnar
med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.
Vid utvärdering av Region Östprojektet har vi kommit fram till att:
Vi behöver rekrytera ledare som utbildar ungdomar till friluftsledare och
målgruppen kan var olika gymnasieutbildningar som har med friluftsliv och/eller
ledarskap i sin utbildningsplan. Vi behöver även rekrytera ledare från de olika
bostadsområdenena i Regionen inom åldersspannet 14 – 25 år som har ett intresse i
friluftsliv, miljö och ledarskap.



Målet med år ett är att utbilda 20 st friluftsledare inom Regionen samt genomföra
utbildningar i de olika miljöer och platser som vi tänker oss erbjuda barn och
ungdomar. Vi har även möjlighet att låta ledarna komma ut och testa sina
kunskaper på olika utvalda försöksobjekt (bostadsområden, skolor och egna
anläggningar).
År två fortsätta att utbilda 20 st nya friluftsledare i någon annat Region samt att de
som är utbildade år 1, erbjuder skolor och bostadsområden friluftliv på sina villkor
med stöd av vår utbildare.
År tre utvidgar vi med nästa län dvs. utbilda tjugo nya och hitta nya försöksobjekt ,
samt att vi ska arbeta med att hitta finansiärer och samarbetspartners så att
projektet lever sitt eget liv år fyra

Förväntade effekter

Vi förväntar oss att ha startat 10 olika enheter som utövar friluftsinriktad
verksamhet på sin fritid.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lön för projektanställd 357 840 kr
Utbildningsveckor à 42 000 (boende, hyra av skidor , kanoter, m.m. 168 000 kr
Resor, material m.m. 30 000 kr

Summa, kr: 555 840

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1456 årsarbetstid 247,25 kr/h

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"!


