Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Förbundet Skog och Ungdom
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

3

Friluftsliv för fler

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

20220101

20221231

Projektets totala budget (kr):

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

610000

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:

per carlsson

info@ungskog.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0763444990

0708157667

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

Vi vill med detta projekt samla upp det nyuppfunna intresset för friluftsliv i många
grupper och platser där vi inte är i dag. Vi vill att fler ska känna tillit, igenkännande
och tillhörighet i föreningen eller gruppen för att öka folkhälsan i samhället. Ett
annat syfte är att de ska vara lätt att köra igång utan så många hinder.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

För att kunna genomföra detta kommer vi behöva jobba långsiktigt under tre år för
att sedan kunna bli implementerat och stadigvarande i organisationen. Vi kommer
anställa person/ personer som kommer jobba med detta brett över landet. Vi
kommer dela in det i olika regioner exempel på det kan vara Östergötland, Småland,
Närke, Västmanland eller Västerbotten, Norrbotten.
Vi kommer jobba fram ett materialpaket och utbildningspaket för att grupper som
blir intresserade ska kunna starta i gång enkelt och snabbt. Exempel på sådana
paket kan vara Trefot, stormkök, mobila vindskydd och tänd stål.
Mål:
att År 1 utbilda 10 ledare och starta upp 6 föreningar i nya kommuner och
genomföra 2-3 läger/hajker
att År 2 utbilda ytterligare 15 ledare och starta upp 10 nya föreningar i 3 olika län
genomföra 6 läger/hajker
att År 3 att samla ledare från tidigare år för att utvärdera och utveckla för framtiden
samt fånga upp nya som blir intresserad av friluftsliv och äventyr.

att stabilisera verksamheten i nystartade avdelningar samt starta nya avdelningar.
Förväntade effekter

Att få friluftsverksamhet för barn och ungdomar på orter vi inte finns i dag. En
effekt är att vi kommer samla upp ett nyvunnet intresse för friluftsliv bland familjer.
Ett tydligare fokus där vi inte är i dag exempelvis Lappland. Att fånga upp ca 1000
personer i organiserat friluftsliv och föreningsliv som kommer inspirera fler.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Lön o Arvode
Resor
Material
Administration
kost o logi

Belopp, kr

450000
50000
60000
50000
60000
Summa, kr: 670 000

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

Pris per timme

1875
166

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.

240
300

