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Ansökan om projektbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö Ryttarförening

Organisationsnummer
8124006480

Webbadress
www.tyresoryttarforening.se

Adress
Fårdalagård, Ridskoleväg 2

Postnummer
135 30

Ort
Tyresö

Dina uppgifter/kontaktperson

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om projektbidrag å föreningens vägnar
Beskrivning av projektet
Projektnamn
Foderkris
Planering, syfte och målgrupp för projektet
Som ni säkert läst och hört så har torkan denna sommar medfört stor kris för alla Sveriges bönder. Då bönderna inte kan producera foder
så drabbar även krisen oss på ridskolan. Runtom i landet är det kris och man har t.o.m fått ta bort sina djur då man inte har tillräckligt med
foder. Detta kommer innebära att foderkostnaden för föreningen kommer fördubblas då delar av foder måste beställas från utlandet.
Föreningen kommer få en extra kostnad på en halv miljon vilket vi inte har budgeterat för. Vi har idag en prognos som innebär att vi kommer
ha ett noll resultat för helåret men i och med detta kommer vi få ett minus resultat på 500.000. Som ni förstår så kommer vi inte klara detta
utan att en hel del åtgärder kommer behöva ske nu i höst – personalnedskärningar och nedskärningar i vår verksamhet (minska antalet
hästar och det i sin tur innebär minskning av utbudet). I värsta fall stänga ned hela verksamheten. Detta är något som vi absolut inte vill ska
ske! Vi kommer i dagarna skicka ut ”tiggar” brev till våra medlemmar med hopp om att få in stödpengar till foder åt våra hästar så vi kan
fortsätta vår verksamhet i befintlig skala.
Bifogar som bilaga våra beräkningar avseende extra kostnader för foder.
Tidsperiod för projektet
Hösten 2018 och vår 2019
Plats för projektet
Tyresoryttarförening
Eventuella medarrangörer
Medlemmar i föreningen
Här kan du bifoga dokument
Foderkris  budget.xlsx

Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos kultur- och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara
ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för
att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden
behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
0
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
0
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
0
Hyra utrustning/material
0
Marknadsföring
0
Transporter
0
Övriga kostnader
502900

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
502900
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
502900

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Foderkris 2018/2019 Tyresö Ryttarförening
Kommentarer:
* Nedan siffror är preliminära då vi fortfarande arbetar med att hitta mer foder och till ett
bättre pris. Vi hoppas fortfarande på att erhålla en andra skörd från Erstavik som skulle innebära
att nedan budget blir lite bättre. I dagsläget vet vi ej om Erstavik kommer kunna leverera en
andra skörd.
* Vi kommer under veckan skicka ut "tiggarbrev" till våra medlemmar och be om stöd i denna
foderkris.
* Antal ton vid "normal foderkostnad" och "foderkostnaden - foderkris" skiljer sig åt eftersom
under ett normal år har vi hösilage som är näringsrikt och detta år får vi endast hö som inte
är lika näringsrikt. Detta innebär att vi måste komplettera med annat foder för att hästarna
skall få all näring de behöver.
*Vi önskar bidrag på totala extra kostnader som denna foderkris innebär för vår verksamhet.
Vi kommer projektföra alla foderkostnader och ev. bidrag från er samt de stöd vi erhåller från
våra medlemmar. Visar det sig i slutet att vi erhåller mer än vad extra kostnaderna uppgår till
återbetalar vi självklart mellanskillnaden till er.
Normala foderkostnader
Erstavik
Hö-Micke
Total
Foderkostnader - foderkris
Hö-Micke (ingår kompl. foder)
Erstavik
Erstavik
Erstavik - Option (30)
Vet-foder
Total
Total extra kostnad

Antal ton Pris per ton Summa
195
3 000
585 000
26
3 000
78 000
221

6 000

663 000

Antal ton Pris per ton Summa
50
8 360
418 000
60
3 000
180 000
30
3 000
90 000
0
0
81
5 900
477 900
0
221
20 260
1 165 900
502 900

