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1
Projektnamn:
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FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 094 000 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:

Linn Austli
E-postadress:

linn.austli@frisksport.se
Telefon (dagtid):

073-631 87 51
Mobiltelefon:

073-631 87 51

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Friluftsliv ska vara tillgängligt även för de som menstruerar, för något så naturligt
ska inte hålla någon borta från naturen.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet vill sprida kunskap om hur mens fungerar speciellt när man är ute i skog
och mark. Fokus ligger på att bryta tabut och öka kunskapen kring menscykeln samt
prata om praktiska råd för hantering av menstruation i naturen. Arbetet kommer att
vara riktat mot alla kön och åldrar för att uppnå störst effekt. Målet är att nå ut till
alla, oavsett funktionsvariation, etnicitet, trosuppfattning och socioekonomisk
bakgrund.

Alla informationsträffar och utbildningar kommer innehålla interaktiva delar där det
finns möjlighet för deltagarna att vara delaktiga i upplägget. Även materialet
kommer utformas i samråd med målgruppen för att den ska vara så relevant som
möjligt. Det kommer göras genom pilotgrupper, kontinuerlig kommunikation,
utvärderingar och digitala undersökningar. Målet med projektet är att mens inte ska
vara ett problem som står i vägen för människor att utöva ett aktivt friluftsliv.
Projektet ämnar att skapa de bästa förutsättningarna för aktivt friluftsliv.

Idén kommer från Kim Lindquist som arbetat med frågan under ett års tid inom
Friluftsfrämjandet. Hon har märkt av ett enormt intresse för frågan och en



kunskapstörst, både från män och kvinnor. Utifrån sina erfarenheter har hon
utvecklat sina tankar till det här projektet och kommer att vara en av två personer
som arbetar med genomförandet.

Projektets utförande:
- Informationsträffar och föreläsningar för medlemmar och föräldrar
- Fortbildning för ledare inom Frisksportförbundet och andra förbund
- Information externt (föreläsningar, workshops, digitala utbildningar mm):
t ex folkhögskolor - och gymnasium med friluftslivsinriktning, i grundskolor,
föreningar, förbund, mötesplatser, militären, hemvärnet, Lottakåren...
- PR och marknadsföring: facebooksida och instagramkonto med information,
traditionell media t ex pressmeddelanden, radio, bloggar, podcast, tv och
förbundsutskick/medlemstidningar.
- Hemsida för projektet med kunskap och inspiration
- Samarbete mellan förbund/föreningar
- Köpa in kit med mensskydd att ge gratis/tävla ut
- Vara med på stora event: Ledarveckan, Vildmarksmässan, Jamboree,
Frisksportläger
- Liten broschyr, i tre versioner, om friluftsmens som finns tryckt och digitalt: 1. för
menstruerande (och blivande), 2. för ledare med råd om ämnet, 3. för icke-
menstruerande medmänniskor
- Digitala utbildningar (speciellt bra nu i covid-19 tider) för allmänheten och andra
organisationer, medlemmar och ledare
- Ta fram marknadsföringsmaterial t ex ögonöppnande reklamfilm för projektet.
- Kort informativ film att visa på utbildningar/föreläsningar för att öppna upp
samtal.
- Skapa vattentätt "menskit" att sälja i webbshop
- Virtual Reality upplevelse-utbildning: en upplevelsebaserad information om
friluftsmens med hjälp av VR-teknik
- Etablera tänket i organisationer som ägnar sig åt friluftsliv; t ex ändra i dokument
så som packningslista, riskanalys, info på hemsidor, styrdokument,
ledarutbildningar, ledarhandledningar mm.
- Utvärdera hela projektet

Utvecklingen över tid och fortlevnad:
Meningen är att begreppet etableras och att det fortsatt finns med i
ledarhandledningar, kursmaterial och styrdokument mm.

Förslag på hur arbetet kan leva vidare efter projektet är klart:
Det kommer att ha skapats ett nytt tänk, nya rutiner och en förståelse kring
friluftsmens genom exempelvis förändrade dokument i ledarhandledningar. De
digitala utbildningarna och informationen som skapats under projektet finns kvar
att ta del av.

Hemsidan kommer att finnas kvar som en kunskapsbank och inspiration för att
kunna vara en knytpunkt kring ämnet friluftsmens.

Förväntade effekter

Ett friluftsliv som är mer tillgängligt för de som menstruerar, där det finns mer stöd
och förståelse för den naturliga processen.
Att fler kan hitta sätt som underlättar vid mens i skog och mark samt har kunskap
om mensskydd som är mer miljövänliga och passar vid friluftslivsutövande.
Att det är enklare för de som får sin första mens att fortsätta med friluftsliv för att
det känns som en trygg självklarhet.
Att de som vill testa på friluftsliv med rätt information kan tycka att mens är lätt att
sköta i naturen.
Att ledare känner sig tryggare i sin roll när de möter de som har mens i naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET



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

Profilkläder 2 000
Resekostnader till workshops/utbildningar 150 000
Formgivning + tryck av broschyrer 100 000
Kortfilm 100 000
Profilmaterial mens-kit (ekologiska bindor + tamponger i olika storlekar, våtservetter och
vattentät väska med logga, soppåse och broschyrer) 500 st

50 000

Materialkostnader t ex inköp av mensskydd som menskoppen för att visa upp och tävla ut
som marknadsföring

2 000

Tygmärken profilmaterial till kursdeltagare 300 s 5 000
Marknadsföring t ex affischer, digital marknadsföring 10 000
VR-kamera, program, glasögon mm 20 000
Projektledare 1 500 h 375 000
Utbildningssamordnare 1 000 h 250 000
Administration förbundskansli 100 h 25 000
Uppföljning och redovisning 20 h 5 000

Summa, kr: 1 094 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2620 250

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.


