
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Utveckling av ledarmaterial för säkerhet och inkludering
Projektstart (år/mån):

2022/03
Projektslut (år/mån):

2022/12
Projektets totala budget (kr):

9 500

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

9 500 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 uppdatera vårt ledarutbildningsmaterial om friluftsliv som ingår i våra
grundledarutbildningar. Vi vill utveckla delen som handlar om friluftssäkerhet och
även lägga till en ny del som handlar om inkludering, med hjälp av en
sammanställning av tecken (TAKK) som hör till verksamhet inom friluftslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Inom Svenska Frisksportförbundet ordnar vi flera olika ledarutbildningar där vi har
kurspass om friluftsliv. Vi har även specifika ledarutbildningar inom friluftsliv (t ex
klättring) men det här är kurspass som ingår i våra grundledarutbildningar för att
alla som utbildar sig till ledare inom Svenska Frisksportförbundet ska få med sig
grundläggande kunskaper om friluftsliv att föra vidare inom organisationen.

Vi har gjort en översyn av utbildningsmaterialet och kommit fram till att vi vill
utveckla delen som handlar om friluftssäkerhet och även lägga till en ny del som
handlar om inkludering med hjälp av en sammanställning av tecken (TAKK) som kan
användas i friluftsverksamheten, framförallt tillsammans med barn. TAKK är ett bra
komplement både för dem som har vissa funktionsvariationer och även för mindre
barn.

Egen insats:



Ledarutbildning (inkl lokalhyra, ledararvode, mat och logi till deltagare mm).

Förväntade effekter

Att våra nyutbildade ledare får ökad kunskap om säkerhet i friluftslivet.
Att våra nyutbildade ledare får ökad kunskap om inkludering och hur TAKK kan vara
en hjälp att få fler att förstå och delta i friluftsaktiviteter.
Att fler med funktionsvariationer ska kunna delta i friluftsaktiviteter.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Tryck av material 1 500
Arvode personal för att ta fram underlag (20 h) 5 000
Arvode formgivning (8 h) 2 000 kr
Arvode kanslipersonal, administration (4 h) 1000

Summa, kr: 9 500

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

32 250

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.


