Verksamhetsbidrag

(projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Friluftsfrämjandet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

4

Äventyrsveckan 2022 – en energiboost efter pandemin

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2201

2212

792 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

792 000

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:

E-postadress:

Helena Graffman , Åsa Stelin Barrén

helena.graffman@friluftsframjandet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0707686905 0701729858

0707686905 0701729858

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med ”Äventyrsveckan 2022” är att återigen väcka lusten och engagemanget
inom vår organisation. Att nya deltagare och medlemmar ska upptäcka det
fantastiska med friluftsliv och att vara medlem i Friluftsfrämjandet. Att fler av våra
medlemmar inspireras att utbilda sig till att bli en av våra ideella ledare. Att fler av
våra ledare ska intressera sig för att bli ledarutbildare.
Under pandemin, samtidigt som intresset för friluftsliv har ökat kraftigt hos
allmänheten, har Friluftsfrämjandet tvingats krympa och ställa in många
verksamheter. Vi har exempelvis minskat våra gruppstorlekar, vilket gjort köerna
till våra äventyr ännu längre. Vi tvingades under en period att stänga all verksamhet
för medlemmar som var 70 år eller äldre, vilket var ett tungt beslut eftersom denna
grupp redan marginaliserades av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Samtidigt har flera av våra ideella ledare engagerat sig i kampanjen ”Ett äventyr
extra”, och ökat sitt ideella engagemang för att skapa mer äventyr för fler. Vi har
också under stora delar av pandemin tvingats ställa in stora delar av våra
ledarutbildningar. Resultatet av dessa kraftiga begränsningar och extra
ansträngningar i våra verksamheter är att många av våra medlemmars, ledares och
förtroendevaldas engagemang just nu är lägre.
För att återigen väcka lusten och engagemanget inom vår organisation önskar vi

2022 skapa ”Äventyrsveckan”. En större samling med cirka 2 000 deltagare, på Idre
Fjäll. Äventyrsveckan ska erbjuda våra medlemmar möjligheten att testa på olika
delar av friluftslivet, samt att utvecklas inom en bredd av olika friluftsgrenar. Och
samtidigt som veckan har fokus på friluftsupplevelser, så har den även fokus på de
sociala synergieffekterna av att göra äventyr i grupp.
Vi vill återigen väcka lust och engagemang att fler medlemmar inspireras till att bli
ledare. Att många av våra förtroendevalda får mötas igen, och utbyta erfarenheter
och idéer. Att våra ungdomar återigen får knyta vänskapsband från Kiruna i norr till
Ystad i söder. Att våra seniorer känner sig som en del av friluftslivet.
Äventyrsveckan är dessutom en stor möjlighet för att skapa äventyr för deltagare
med olika funktionsnedsättningar. Så att vi alla tillsammans återigen ska få känna
att vi är Ett Friluftsfrämjandet.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Äventyrsveckan planeras till v. 27, 2022. Medlemmar som deltar betalar för sin resa
t/r Idre Fjäll, samt för sitt boende och sin mat. Och, att delta i Äventyrsveckans
äventyr har en mycket låg kostnad (prel. 125 kr/deltagare för alla äventyr hela
veckan). Planen är 2 000 deltagare, varav cirka 200 är ledare/funktionärer
Målgruppen för Äventyrsveckan är den som är (eller blir) medlem i
Friluftsfrämjandet, d.v.s. barnfamiljer, ungdomar, unga vuxna, seniorer, o.s.v. En
medlem kan på morgonen följa med på Skogsbad, på lunchen delta på en workshop
om matlagning över eld, och på kvällen genomföra en månskenspaddling. För att
nästa dag haka på en vandring upp på Nipfjället. Och dagen efter det gå en
nybörjarkurs i mountainbike. D.v.s. dagarna fylls med ett brett utbud av äventyr,
anpassat för de olika målgrupperna. Äventyren skapas och leds av
Friluftsfrämjandets ideella ledare. Äventyrsveckan fylls till bredden med äventyr
som deltagarna kostnadsfritt kan anmäla sig till. Äventyren speglar bredden på
friluftsliv (i aktuell säsong), och erbjuds både för nybörjare samt för den som vill
utveckla sig inom en viss gren.
Äventyrsveckan är en utveckling av den Ledarvecka som Friluftsfrämjandet tidigare
år (d.v.s. före pandemin) har arrangerat på Idre Fjäll. Skillnaden är att målgruppen
byts från ledare till medlemmar, och innehållet anpassas för den nya målgruppen,
att Äventyrsveckan har betydligt fler deltagare än Ledarveckan, samt betydligt fler
sociala inslag i Äventyrsveckan.
Förväntade effekter

De förväntade effekterna av Äventyrsveckan 2022 är:
• Att Lusten och engagemanget inom Friluftsfrämjandet väcks igen
• Medlemmar får möjligheten att lära nytt och testa flera olika friluftsgrenar
• Vårt prioriterade arbete med rekrytering av ledare och ledarutbildare nystartas
och stöttas genom att vi träffas och har trevligt tillsammans.
• Vi ges möjlighet att tacka många av våra ledare och förtroendevalda.
• Vi vill inspirera nybörjare att gå från promenad till vandring med övernattning,
från fika till matlagning över eld, och från på egen hand till tillsammans med
Friluftsfrämjandet eller någon annan av friluftslivets organisationer
• 2000 deltagare, varav 200 ledare/funktionärer.
Vi kommer även mäta: Hur många aktiviteter deltagarna deltar i. Att deltagarna
(inkl. ledare/funktionärer) utvärderar Äventyrsveckan och betygsätter sitt
deltagande samt mäta engagemang för friluftsliv, och mäta intresset av att bli
ledare.
Dessutom innebär Äventyrsveckan 2022 en utveckling som förhoppningsvis lever
vidare, utan behov av extern finansiering.
Effekterna faller in under Globala målen #3 Hälsa och välbefinnande # 4 God
utbildning #5 Jämställdhet, #13 Bekämpa klimatförändringen.

Samt i flertalet av Sveriges friluftsmål med extra fokus på:
#2 Engagemang och samverkan för friluftslivet
# 3 Allemansrätt
# 9 Friluftsliv för god hälsa
# 10 God kunskap om friluftslivet
Med stöd av Svenskt Friluftsliv kan vi nå målen och bidra till ett bättre Sverige.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Projektledning
Implementering
Kommunikation
Övriga kostnader
Administration/overhead

Belopp, kr

454 000
175 000
25 000
47 000
91 000
Summa, kr: 792 000

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

Pris per timme

1401

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
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