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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Båtunionen

PROJEKT

Projektnr:

02
Projektnamn:

Semestra koldioxidfritt
Projektstart (år/mån):

202006
Projektslut (år/mån):

202007
Projektets totala budget (kr):

162 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

90000 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Svenska Båtunionen

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

Svenska Båtunionen 72000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Peter Karlsson
E-postadress:

peter@batunionen.se
Telefon (dagtid):

08-54585961
Mobiltelefon:

072-7485961

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att visa att det går att resa, uppleva friluftsliv och bo utan med väldigt lite
koldioxidutsläpp, samt att marknadsföra vattenburet friluftsliv som sätt att göra det
på.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Båtunionen planerar att tillsammans med Radio P4 Stockholm att under två
veckor, varje vardag, under perioden 22-26/6 och 29/6-3/7 sända direktsänd radio
från Stockholms skärgård. Temat för programmet är att visa att det går att semestra
med små utsläpp av koldioxid som och samtidigt få uppleva saker i naturen, på
vatten och i skärgården. Detta ska vi göra med hjälp av en segelbåt.

P4 Stockholm och Svenska Båtunionen har tidigare samarbetat med
radioprogrammet och projektet Kapten Väst under sommrarna 2015 och 2016.
Kapten Väst hade en liknande programidé men med inriktning på flytvästen och
sjösäkerhet.



Programidén är att vi dag 1 startar med att intervjuva en koldioxidexpert som är
med och tankar vår båt innan vi kastar loss från bryggan. Varje program sänds från
en plats i Stockholms skärgård som är lätt att nå och som bjuder på bra
friluftsupplevelser. Varje program gästas av personer som har en koppling till
platsen, till friluftsliv eller som kan berätta inspirerande saker om skärgård och
vattenburet friluftsliv. Varje program kommer också ha ett miljinslag där olika
experter tar upp olika ämnen runt miljö, t.ex. Sopor/avfall, havsmiljö, fiske, fågelliv,
sälar, mm. Sista dagen träffar vi vår koldioxidexpert igen i samband med tankning
och hen får då räkna ut hur mycket koldioxid vi släppt ut under vår resa och jämföra
resultatet med t.ex en charterresa. Upplevelserna under resan har vi berättat om i
hela programserien.
I samband med sändningen kommer vi ha kampanjtält där vi pratar om miljöfrågor
kopplade till vattenburet friluftsliv, besök i skärgården, havsmiljö och
allemannsrätten.
P4 Stockholm är Sveriges största radiokanla och når ut till

Att göra ett radioprogram är normalt inte Svenska Båtunionens intresseområde,
men att inspirera till vattenburet friluftsliv är en av våra viktigaste intressefrågor.
Då SR inte tillåter att kommersiella företag sponsrar något som har med deras
verksamhet att göra söker vi därför verksamhetsbidrag för att genomföra projektet

Förväntade effekter

Fler människor som blir intresserade av vattenburet friluftsliv och skärgården.
Kunskap hos det vattenburna friluftslivets åtgärder för att minska miljöpåverkan.
Ökad kunskap om allemannsrätten.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Båthyra 2 veckor 40 000
Kampanjpersonal 2 pers visstidsanställning 30 000
Kampanjmaterial (utrustning, trycksaker) 25 000
Kommunikation via sociala medier, hemsida 5 000
Övrigt 6000

Summa, kr: 106 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

160:2 personer i tio dagar, 8h/dag 165

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"!


