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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Utbildningsweb
Projektstart (år/mån):

2020 01
Projektslut (år/mån):

2021 12
Projektets totala budget (kr):

616 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

433 000 2020
183 000 2021

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:

Dag Johansson
E-postadress:

dag.johansson@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155209082
Mobiltelefon:

0703725448

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet syftar till att samla kanotrelaterad kunskap och kurser på ett attraktivt
och lättillgängligt sätt via en ”kanotutbildnings - webb”.

Vi har idag en väl utbyggd kursverksamhet med utbildningar för flera olika
inriktningar och målgrupper. Vid sidan av den rena kursverksamheten har vi de
senaste åren framställt en hel del material med inriktning mot friluftspaddling, bl.a.
”Råd och Tips till dig som vill paddla Kanot” och ”Lärarhandledning för säker
paddling”.
Vår stora utmaning nu är snarare att nå ut med utbildningar, information och
handledningar. Det finns en stor potential för att fler paddlare, såväl nya som mer
etablerade, ska ta del av kunskapen. Vi ser att det finns ett stort intresse för att
hitta information, kunskap och kurser redan idag. Bl.a. är nämnda ”Råd och Tips till
dig som vill paddla kanot” en av de mest besökta sidorna på kanot.com, detta trots
att den ligger på en svårtillgänglig plats och en inte särskilt attraktiv layout. Bra
kommunikation är avgörande för att nå ut med budskapet om en trygg och säker,
inspirerande och utvecklande paddlingsverksamhet till fler.
Den webbplats vi använder idag har begränsningar vad gäller layout och
kalenderfunktion vilket hämmar spridningen av information, kunskap och kurser.
Det finns heller ingen funktion som på ett bra sätt gör det möjligt för våra anslutna



föreningar och Godkända Kanotcentraler att synas med sina utbildningar. Det
hämmar främst de som finns inom friluftspaddlingen. Inom tävlingsdisciplinerna
finns en tradition och kunskap om våra utbildningar.

Mot denna bakgrund vill vi utveckla en helt ny plattform där vi tillgängliggör det
material som finns idag samt marknadsför och inspirerar till utbildning. Via
webbplatsen kommer besökare att hitta SKF:s material och kurser, men målet är
även att se över möjligheten att väva in de kurser som våra anslutna föreningar och
Godkända Kanotcentraler arrangerar. Tillsammans har vi stora möjligheter att nå ut
till väldigt många paddlare över hela landet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet består av två huvuddelar.
1. Översyn av det material och de kurser som idag finns samlade inom Förbundets
verksamhet. Utifrån dessa skissa upp en önskad design på ny webbplats med syfte
att göra det enkelt att nå relevant information/kunskap samt hitta lämpliga kurser
inom olika inriktningar.
2. Utse lämplig person/företag som får ansvaret att bygga den nya webbplatsen
utifrån ovan syfte. Hitta en bra lösning för hur anslutna föreningar och Godkända
Kanotcentraler själva kan lägga upp kurser som länkas till webbplatsens kalender.

Förväntade effekter

Målet är att skapa och lansera en webbplats som attraktivt och lättillgängligt
synliggör information, kunskap och kursverksamhet.
Huvudeffekten vi önskar uppnå med satsningen är att paddlare i Sverige tillgodogör
sig bättre kunskaper och utvecklas. Både som enskilda kanotister och/eller som
ledare i olika sammanhang.
Tre återkommande områden löper som en råd tråd genom vår
utbildningsverksamhet; Teknik, Miljö och Säkerhet. Tre mycket relevanta områden
som vi förväntar oss att nå positiva effekter inom genom satsningen. Något som
bidrar till en roligare, säkrare och mer hållbar verksamhet.
Vi förväntar oss vidare att den nya webbplatsen blir en naturlig digital ”mötesplats”
för alla slags paddlare att hämta relevant information och kunskap ifrån, en sida dit
både vi och andra kan hänvisa nyfikna kanotister som vill lära mer.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledare 20% 400 timmar 132 000
Domännamn för ”utbildningswebb” 1 000
Utveckling och programmering 300 000
overhead, lokaler, tfn, dator etc Täcks med egna medel
2021 är utveckling programmering 50 tusen övrigt lika

Summa, kr: 433 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

400 330kr

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"!


