
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Islandshästförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Fritid - Natur och Ridning för alla
Projektstart (år/mån):

202008
Projektslut (år/mån):

202012
Projektets totala budget (kr):

58000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

58000 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

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Gun Marie Karlsson
E-postadress:

controller@icelandichorse.se
Telefon (dagtid):

0701-937263
Mobiltelefon:

0701-937263

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syfte
Att inkludera alla lokalföreningar i Svenska Islandshäst förbundets
fritidsverksamhet.
I och med genomförandet av Sverigeritten 2020 (se separat ansökan) så räknar vi
med att allt fler medlemmar får kännedom om SIF:s satsning på ridning i naturen
och vi vill då passa på att fånga upp detta intresse med att bjuda in till en workshop
med temat ”Fritid – Natur och ridning för alla” där workshopen avser att syfta till
att få inspiration och idéer kring ridning, natur och välmående”
Om vi mot förmodan inte blir beviljade med för Sverigeritten 2020 så kommer den
att genomföras ändå men då på endast ideella krafter och färre deltagare.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Genomförande
Under hösten bjuder vi in och bekostar en representant från varje lokalavdelning att
medverka på en föreläsning med workshop efteråt.
Budget
Lokalkostnad 15 000 kr
Föreläsare 10 000 kr
Subvention av resa överstigande 300 kr/lokalförening 20 000 kr
Lunch och fika för deltagarna 65 st a´ 200 kr 13 000 kr



Förväntade effekter

Förväntade effekter
Stor spridning om hälsoeffekterna av ridning i naturen och ett stort engagemang av
för gemenskap för medlemmarna som leder utveckling av medlemmarnas inflytande
både vad det gäller lokalföreningarnas verksamhet samt på förbundsnivå då vi visar
att tillsammans är vi starka.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lokal för sammankomst 15000
Föreläsare 10000
Subventionerade resor 20000
Lunch + fika 13000

Summa, kr: 58 000

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

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"!


