Budget för Demokrati med film

Förklaringar
Projektledare
Planerar, coachar ungdomarna, samordnar och redovisar projektet. SKUNK har en anställd
ungdomscoach 2019. Denne har inte i uppgift att leda och samordna projekt. SKUNK har
tidigare haft ett Central Baltic projekt med en projektledare anställd på 100 %. De lokala
aktiviteternas mängd har varit samma omfattning som för detta projekt. I CB projektet var det
även några internationella aktiviteter samt samarbetsmöten. Vår bedömning utifrån
erfarenheterna i de projektet och vårt ungdomsarbete i en region med stora geografiska
utmaningar med omfattande logistik och samordning är att det behövs minst en 50%
anställning för att hålla hög kvalite på projektet. Efter diskussioner och kommentarer från
LAG väljer vi dock att sänka anställningen till 40 %, plus sociala avgifter och
semesterersättning.
Projektledaren kommer att vara delaktig i alla steg i projektet. I uppdraget ingår att ta ansvar
för det pedagogiska upplägget, hitta experter, koordinera och organisera boende och
resandet och följa med dem ut och hjälpa till att hålla workshops i kommunerna.
Projektledaren är också huvudansvarig under lägren och handledare för sommarjobbarna.
Utöver detta ansvarar projektledaren för hålla dialog med ungdomarna på öarna i form av
förberedelse arbete och efterarbete, rekrytering och marknadsföring genom fysiska besök
och i sociala medier.
Experter inom demokrati och film
För att ge en bredd till ungdomarna och föreningen kommer olika experter att anlitas.
Experterna ska ha kunskap inom både film och demokrati samt pedagogisk erfarenhet av

metoder riktade till ungdomar. Detta kan innebära att det ibland är en person som har
kunskap inom båda områdena eller att det är två personer som tillsammans kompletterar
varandra. Dessa experter kommer att rekryteras både på och utanför Åland. SKUNKs
erfarenhet av att använda experter inom kulturområdet är att en dag kostar ca 800 € .
Beräkning: 800 € för en dag
3 läger * 2 dagar = 4800 €
2 workshops i 4 skolor*1,5 dag = 9600 €
2 dagar utbildning för sommarjobbarna = 1600 €
Resor, transporter, logi och traktamente för projektledare, experter och
sommarjobbare
Till projektledaren och experter för att åka runt och hålla workshops och vid läger samt för att
marknadsföra projektets möjligheter. I de flesta fall krävs övernattning för att kunna arbeta
en hel dag i skärgården. För deltagare går det inte alltid att göra resor med Ålandstrafikens
färjor och bussar och ändå komma till samma plats vid ungefär samma tillfälle som andra
ungdomar från andra platser. Det finns inte alltid någon kollektivtrafik på öarna eller till
färjorna. Taxibåtar och vanlig taxi kan behövas för att få alla att kunna samlas på samma
ställe vid samma tidpunkt. Under sommarjobbsperioden kommer deltagarna att behöva
kunna ta sig mellan olika platser för att kunna samla ihop material till filmen/filmerna.
Exempel
Resorna är endast en uppskattning då det helt beror på tider och varifrån deltagarna
kommer ifrån.
Båttaxi, under ett läger behövs ca 1 gång, kan även behövas för experter vid workshops.
Kumlinge-Överö/Sottunga/Hummelvik ca 150 € enkel väg
Torsholma-Kökar ca 600 €
= ca 2000 €
Taxi, på öarna från hamnar till skolorna under 3 läger, på fasta Åland för att ta sig från
Mariehamn eller mellan färjor då inga bussar går.
Hummelvik - Mariehamn ca 90 €
Överö-Degerby, Torsholma-Brändö by ca 60 €
= ca 800 €
Buss, till färjorna för deltagare på läger.
= ca 100 €
Resor + traktamente för ledare för ett läger eller två dagars workshop ca 150 €, samt under
sommarjobb 42 €/dag under 2 veckor.
= ca 1400 €
Boende i skärgården eller Mariehamn för ledare och experter ca 50 €/person/dygn
= ca 800 €

Avgifter på färjor för experter och årskort för projektledaren, övriga resor som tex
studiebesök
= ca 200 €
TOTALT 5300 €
Utrustning
Två ipad pro att filma med ca 1500 € st samt annat material för aktiviteter. iPad pro har en
bra kamera för filmning, är användarvänlig och har utrymme för att samla filmat material.
Som till exempel rekvisita, anteckningsmaterial, mindre mjukvaruprogram och teknik,
batterier, adaptrar etc. iPaddarna kan sedan användas efter projektets slut för att fortsätta
göra filmer inom föreningen. Det innebär att utrustningen efter projektet fortfarande för
tillgänglig att låna och använda för ungdomar och föreningen för att upprätthålla den
kunskap som skapas i och med projektet. Vi har valt denna utrustning istället för filmkameror
då sannolikheten att ungdomarna i andra sammanhang har tillgång till liknande utrustning är
mycket större än om projektet köper filmkameror, som dessutom kostar betydligt mer. Det
finns dock ungdomar som inte har tillgång till utrustning att filma med och därför behöver
föreningen ha utrustning att låna ut. Utrustningen som köps in i projektet blir ett komplement
till den utrustning som redan finns att tillgå, bland annat stativ, mikrofoner, hörlurar etc.
I expertkostnaderna är inte utrustning till ungdomarna inräknade, ofta har experterna inte
utrustning att låna ut, utan då tillkommer hyra av utrustning.
Mat och lokaler
Vid läger och längre workshops behövs mat och plats för att kunna genomföra dessa, ca
1000 € för ett helgläger.
Mobil, internet och hyra
Projektledaren behöver telefon och dator för att bland annat kunna genomföra projektet med
planering, samordning, nätverkande, information och rapportering. Telefonen bör hålla
relativt hög kvalite vad det gäller kamera och utrymme då det blir en viktig del av
dokumentering. SKUNK hyr idag endast en kontorsplats. För projektledaren behövs hyra av
en kontorsplats till. SKUNK har en dator som projektledaren kan använda under projektet.
Kontorsplats 150€ /mån. Telefon + uppkoppling 60€/mån = 2520 €
Ekonomihantering och administration
Bokföring inkl slutredovisning: 40 €/h + moms, 20 timmar
Talko
15 € i timmen, minst 10 deltagare över 15 år i planering, arbetsgrupper, marknadsföring och
aktiviteter, totalt 600 timmar

SKUNK har haft ett möte med svenska kulturfonden i november om projektet och de var
mycket positiva till projektet då och sa att vi kan söka pengar av dem om vi får ett positivt
beslut från Leader.
Om vi inte skulle få bidrag från Svenska Kulturfonden, alternativt inte få hela summan som vi
beräknat att få kan föreningen stå för denna del av finansieringen själv.
SKUNK kommer förmodligen att ansöka om förskott.

