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Søknad: Ferdiggjøring av hørselshytta

Søknadsid: 358 608

Søker: Alice Schanche

Prosjektleder:

Oppgave: Fylle ut sluttrapport Ekspress

Tilordnet: [feil ved henting av tilordnet]

Utført av: [feil ved henting av utført av]

Opprettet dato: 01.12.2020

Evt.
kommentarer/spørsmål
fra Stiftelsen Dam

Takk for mottatt sluttrapport på et Ekspress-prosjekt som er gjennomført i henhold til søknaden. Det
har vært mye frivillig innsats i prosjektet, og det er fint å lese at resultatet er at hytta kan brukes på
helårsbasis.

Er prosjektet gjennomført som planlagt?

Ja

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe

bruk av hytta til flere aktiviteter på helårsbasis. Målgruppe er alle våre medlemmer, samt andre som vil undersøke hva vi står for.

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført

I løpet av sommeren har vi bygget et lite tilbygg der vi har plassert et Cinderella forbrenningstoalett. I tillegg har vi fått plass til en
del utstyr, griller og diverse stoler og sammenleggbare bord. Så har vi malt tilbygget i samme farge som hytta.

Hvor mange
deltakere var det fra
målgruppen?

1-10

Skriv antallet
deltakere

8

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet?

alt som er gjort er frivillig arbeid

Hvilke resultater ble oppnådd?

har oppnådd å få ei hytte som nå kan brukes på helårsbasis

Er resultatet av
prosjektet som
forventet? Plasser
din vurdering av
resultatene på en
skala fra 1-10 

10

Er dette noe som
skal gjennomføres
på nytt/videreføres?

Nei

REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter)

Regnskap for aktiviteten/prosjektet
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Inntekter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Express 30 000 30 000 0

Andre inntekter 0 0 0

Delsum 30 000 30 000 0

Utgifter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Materiell/utstyr 30 000 30 000 0

Reise/opphold 0 0 0

Innkjøpte tjenester 0 0 0

Andre utgifter 0 0 0

Delsum 30 000 30 000 0

Total 0 0 0

Kommentarer til regnskapet

Har nok brukt mer enn 30000 kr, men da det ikke godtas negativt beløp, er utgiftene satt til 30000 kr


