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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Riksförbundet Sveriges 4H

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Ett friluftsliv nära dig
Projektstart (år/mån):

2022/01
Projektslut (år/mån):

2024/12
Projektets totala budget (kr):

1730000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

395000 2022
515000 2023
625000 2024

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:

Malin Widell
E-postadress:

malin.widell@4h.se
Telefon (dagtid):

073-143 93 87 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Alla medlemmar i 4H är medlem i en klubb, oftast den som är närmast där man bor.
I klubben får medlemmarna friheten att skapa samt driva en verksamhet som man
själv tycker om. Det kan vara allt från kanotrace till volleyboll, utomhusmatlagning
eller filmkvällar. Vad som görs är helt och hållet upp till medlemmarna i klubben, i
enlighet med att vi är en demokratisk barn- och ungdomsorganisation. Ett av våra
fyra H:n är hälsans H. Med hälsans H är tanken att vi alla ska leva sunt och
naturligt. För 4H är ett sunt levnadssätt att hålla igång kropp och hjärna med sund
mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark. Hjärnan hålls igång genom att du hela
tiden har ett socialt umgänge och deltar i många olika lärande aktiviteter för alla
sinnen. 4H som organisation har således en naturlig koppling till friluftsliv och
friluftslivsaktiviteter utgör i regel en stor del av de aktiviteter en 4H-klubb
arrangerar under ett verksamhetsår.
Majoriteten av våra medlemmar är idag medlemmar i större klubbar vilka driver en
speciell verksamhetsform som kallas 4H-gård. Dessa klubbar är normalt sett
placerade i eller i närheten av större städer. Under senare år har trenden varit
tydlig att småskalig 4H-klubbsverksamhet i det lokala samhället på landsbygden
håller på att tyna bort. Detta tycker vi är oerhört synd och vill således göra en
satsning för att starta upp fler klubbar. Genom denna satsning hoppas vi kunna ge



fler barn och ungdomar från alla möjliga ställen i landet möjligheten att få utöva
friluftsliv nära sig.

Sammanfattningsvis är projektets syfte att alla ska leva sunt och naturligt. För 4H
är ett sunt levnadssätt att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, idrott, lek
och vistelse i skog och mark. Målet med projektet är att vända den nedåtgående
trenden och skapa en hållbar tillväxt av våra klubbar på landsbygden och på så vis
både främja ett aktivt friluftsliv och en god landsbygdsutveckling.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Målet med projektet är att vända den nedåtgående trenden och skapa en hållbar
tillväxt av våra klubbar på landsbygden och på så vis både främja ett aktivt friluftsliv
och en god landsbygdsutveckling. Detta är dock lättare sagt än gjort. Först måste vi
upprätta en strategi för hur detta skall gå till. Hur skall vi gå tillväga för att få igång
klubbarna? Hur anpassar vi aktiviteterna i klubbarna för att dessa skall vara
attraktiva och tillgängliga för alla barn och ungdomar? Hur får man till en
långsiktigt hållbar struktur i klubben så att denna utan fortsatt stöd kan erbjuda
friluftslivsaktiviteter till barn och ungdomar i många år framöver? Dessa är alla
frågor som måste besvaras innan själva klubbstartarförfarandet kan inledas och
utvärderas.
Projektets genomförande kommer således att ske över tre år.
Projektets första år (2021) kommer att avse en förstudie vars mål är att framta en
strategi för klubbstartande, med fokus på de frågor som presenterats ovan. Stort
fokus kommer att ligga på inhämtande av kunskap kring effektiv och hållbar
föreningsdemokrati samt tillgängliggörande av aktiviteter, då vi ser dessa som våra
största utmaningar i projektet.
År två (2022) testas den under år ett framtagna strategin i utvalda regioner.
Strategins effektivitet utvärderas efterhand under årets gång och revideras efter
behov utifrån inkommen feedback. Målet är att under året få en god bild av vad som
funkar och inte samt utreda huruvida fortbildning krävs inom något särskilt område,
samt i så fall genomföra sådan.
År tre (2023) införs strategin i större skala och målet är att få så bred spridning
över landet som möjligt. Projektet som helhet utvärderas och vi ser över hur vi
framöver kan implementera projektet i vår kärnverksamhet. För att på så vis kunna
garantera att projektet lever vidare och fortsatt ger fler barn och ungdomar
möjligheten att utöva friluftsliv när sig även i framtiden.

Förväntade effekter

Vi tror att vi genom detta projekt kan skapa fler mötesplatser på landsbygden där
barn och ungdomar får möjligheten att utöva friluftsliv och därigenom både främja
ett aktivt friluftsliv och en god landsbygdsutveckling. Allt eftersom kommer vi också
att sänka tröskeln för barn och ungdomar att aktivera sig och engagera sig, öka
tillgängligheten av våra friluftsaktiviteter samt skapa en mer effektiv och hållbar
föreningsdemokrati i vår organisation.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 240000
Projektadministration 50000
Utbildning 100000
Resor 25000
Kost och logi 25000
Utvärdering 15000

Summa, kr: 455 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

600 400
250 200



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.


