
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Starta friluftsverksamhet
Projektstart (år/mån):

2022/01
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

80 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

20 000 2022
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):

072-0163250
Mobiltelefon:

072-0163250

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att starta igång enkla friluftsaktiviteter för familjer som inte är vana att vara ute i
naturen. Genom att hjälpa våra frisksportklubbar att starta igång verksamhet vill vi
få fler människor att upptäcka friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Under pandemin har vi sett att fler vill komma ut i naturen, men att många också
saknar grundläggande kunskaper i hur man tar hand om naturen. Som en kickstart
efter pandemin vill vi starta igång friluftsverksamhet för familjer, som riktar sig till
allmänheten. För att göra det enkelt för våra föreningar att dels komma igång och
dels kunna hålla nere kostnader (för att så många som möjligt ska kunna delta i
aktiviteterna) vill vi bidra med ett startkit med grundläggande redskap som behövs i
verksamheten, t ex friluftskök, knivar och första hjälpen-kit.
Föreningarna kan anpassa aktiviteterna efter de lokala ledarnas kunskaper, men vi
tänker att det främst handlar om att ordna aktiviteter som skapar mer lust och
kunskap för att familjerna sedan själva ska ta sig ut mer i naturen, t ex laga mat,
leka och berätta om allemansrätten. I startkitet finns även tips på aktiviteter och
vad som är viktigt att tänka på som ledare.
Vi ser det som ett sätt att både utbilda och locka fler människor att prova på enkelt
friluftsliv och samtidigt få chansen att utveckla friluftsverksamheten i våra
föreningar.
Vi söker bidrag för att kunna komma igång och testa konceptet med tre föreningar,



och sedan utvärdera, utveckla och sprida vidare konceptet till fler föreningar.

Förväntade effekter

Fler familjer som provar på friluftsliv.
Verksamhetsutveckling och nystart i frisksportklubbar.
Ökad gemenskap i naturen.
Ökad kunskap om allemansrätten och hur vi tar hand om naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Inköp av startkit till föreningar (ca 5 000 kr/kit) 50 000
Administration och utveckling av koncept 20 000
Marknadsföring 10 000

Summa, kr: 80 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

80 250

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.


