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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Friluftstips
Projektstart (år/mån):

2021-01-01
Projektslut (år/mån):

2021-08-31
Projektets totala budget (kr):

49 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

49 000 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:

Sara Brunskog
E-postadress:

sara.brunskog@frisksport.se
Telefon (dagtid):

072-016 32 50
Mobiltelefon:

072-016 32 50

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att öka antalet familjer som på ett enkelt sätt får chansen att utöva friluftsliv med
hjälp av lättillgängliga tips på aktiviteter som kan genomföras i närområdet utan
krav på tidigare kunskap eller dyr utrustning.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Med projektet "Friluftstips" planerar vi att bygga upp en kunskapsbank med olika
metoder, lekar och tips på hur man kan komma ut mer i naturen och utöva friluftsliv
på ett enkelt sätt. Vi har sett ett ökat intresse av utomhusaktiviteter under
coronapandemin och vi vill visa att det är enkelt och roligt att hitta på saker
utomhus med barn i olika åldrar.

Tipsen som delas är olika svåra, det kan dels finnas enkla aktiviteter som "bingo"
där man ska ge sig ut och hitta olika saker i naturen för att fylla en bingobricka
(som finns för nedladdning), men också lite mer avancerade instruktioner för
exempelvis säker matlagning utomhus och hur man gör upp eld.

Vi tänker oss att kunskapsbanken ska kunna användas dels av privatpersoner och
dels av friluftsorganisationer som regelbundet har aktiviteter för barn/familjer och
behöver nya tips till verksamheten.

Vi vill också göra en ledarhandledning med förslag på upplägg för friluftsträffar där



aktivitetstipsen från kunskapsbanken används.

Förväntade effekter

Att sänka tröskeln för familjer som vill vara utomhus men "inte vet vad de ska hitta
på".
Att ge nya aktivitetstips till organisationer som ordnar friluftsaktiviteter.
Att öka antalet friluftsaktiviteter inom Svenska Frisksportförbundets klubbar.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Tryck av ledarmaterial 5 000
Domännamn och digital marknadsföring av webbsida 4 000
Arvode personal för att ta fram och sammanställa material (inkl arbetsgivaravgifter) 40 000

Summa, kr: 49 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

160 250

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.


