
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Islandshästförbundet

PROJEKT

Projektnr:

5
Projektnamn:

Landsmöte 2021
Projektstart (år/mån):

Juli 2021
Projektslut (år/mån):

Juli 2021
Projektets totala budget (kr):

120 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

60 000 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:

Rozitha Almgren
E-postadress:

rozitha.almgren@gmail.com
Telefon (dagtid):

0709651858
Mobiltelefon:

0709651858

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att kunna ge alla islandshästintresserade en utbildning om hur vi kan må bättre
både fysiskt och mentalt genom att vara i naturen med våra hästar. Alla
åldersgrupper och bakgrund oavsett utbildningsnivå på häst och ryttare. I dagens
samhälle är det mycket fokus på prestation på denna träff ska hälsa och välmående
stå i centrum, genom att skapa kontakter över åldersgränserna.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Möjligheten att bjuda in alla Islandshästintresserade till en träff på Vaggerydstravet
i Juli där vi kommer att ha utbildning i hur vi tränar vår häst och ryttare för
hållbarhet. Kommer finnas utbildningar och föreläsningar både med och utan
hästar. Följande är exempel på vad som kommer att finnas:
- Första hjälpen utbildning för häst
- Första hjälpen för ryttare
- Hållbar träning för häst
- Hållbar träning för ryttare
- Föreläsning i allemansrätten
- Inspirations föreläsning hur vi får ut det mesta av naturen
- Skog och natur som mötesplats för oss med olika bakgrund
- Hur vi transporterar våra hästar säkert
- Hur vi lastar våra hästar
- Möjlighet att prova på att rida islandshäst för intresserade



Bidraget kommer att betala anläggningen och delar av föreläsning resterande
kommer att betalas av enskild deltagare.

Förväntade effekter

Ökad integrering och utbildning hur vi hanterar vår natur när vi rider på
medlemsnivå. Ökad hälsa, välmående hos våra medlemmar och ingen stress när vi
träffas med våra hästar som är en viktig bit i vår islandshäst kultur i Sverige.
Ökat engagemang för för deltagare och lokalföreningar som tar informationen med
hem i föreningar och sprider den vidare och gör det lättare att träffas och
ytterligare sprida information och kunskap vidare.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Anläggningsavgift 50000
Föreläsningar 60000
Material 10000

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.


