
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Gång- och Vandrarförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Reaktivera vandrarföreningar (med extra inriktning mot barn och
ungdomar)

Projektstart (år/mån):

2020/01
Projektslut (år/mån):

2020/12
Projektets totala budget (kr):

75.000:-

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

37.500:- 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Samtal har förts med Svenska Folksportförbundet och där möjlighet
finnes så kommer vi tillsammans att genomföra viss verksamhet

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

------ -------

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Roger Magnusson
E-postadress:

rogermagnusson@hotmail.com
Telefon (dagtid):

0504 - 154 01
Mobiltelefon:

076 - 290 23 68

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att reaktivera vandrarföreningar som i slutändan ska ge fler föreningar, fler
vandringsarrangemang och fler vandrare då speciellt barn och ungdomar. En del i
vårt gemensamma folkhälsoarbete.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi har under ett flertal år sett en nedgång i antalet föreningar och
vandrararrangemang, detta är en trend vi ska försöka bryta. Vi kommer att
framförallt göra besök hos föreningarna på deras egna ort/hemmaplan. Genom att vi
kommer till dem så finns det mycket större möjligheter att nå fler personer i
styrelser och fler "vanliga" vandrare i respektive föreningar. Vi har både vilja,
kunskap och engagemanget genom personella resurser för att kunna genomföra
projektet.

Förväntade effekter



Fler föreningar, fler arrangemang, fler vandrare

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

75.000:-
Summa, kr: 75 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

Hundratals Ideellt arbete

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"!


