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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Fjällklubben

PROJEKT

Projektnr:

2021:01
Projektnamn:

Fjällväderbok
Projektstart (år/mån):

2021 01
Projektslut (år/mån):

2021-09
Projektets totala budget (kr):

120000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

100000 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:

Bengt-Ove Blomkvist
E-postadress:

bengtoveblomkvist@gmail.com
Telefon (dagtid):

0702919602
Mobiltelefon:

0702919602

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Sammanställa och trycka en bok om fjällväder och de speciella svårigheter som
gäller vid prognostisering av väder i nordisk fjällmiljö.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet görs i samarbete med med meteorolog Håkan Hultberg som anses vara en
av de mest kunniga i landet om väder och vädersystem i nordisk fjällmiljö.
Projektet sammanställer Håkan Hultbergs kunskaper som inhämtats under flera
årtionden och presenteras i en handbok som dels kan användas av gemene man och
dels användas som kursbok i fjälledarutbildningen.
Sedan lång tid har fjällväderkurser hållits av Håkan Hultberg i samarbete med
Laponia och Hambergsveckan i Pårek. Boken skulle bli en bra utgångspunkt i
framtiden när andra ska ta över kurserna.

Förväntade effekter

Fjällklubben har tidigare erhållit bidrag för handbok för fjälledare och
fortsättningen som en vinterdel. Fjällväderboken är sista delen i bokserien för att bli
självförsörjande av kurslitteratur för Svenska Fjällklubbens Fjälledarutbildning.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Grafisk layout 20000



Bildmaterial 20000
Tryckning och distribution 60000
Marknadsföring 20000

Summa, kr: 120 000

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.


