Ansökan till Jordens Vänners aktivistfond

	Namn och kontaktuppgifter
	Start och slutdatum
	Ort
	Vilken typ av aktivitet planeras? (här beskriver ni kortfattat vilken typ av aktivitet det är och vad ni planerar att göra, ex: demonstration, musikevenemang, manifestation)
 Exempel: Vi planerar att anordna ett musikevenemang där lokala musiker/band bjuds in för att spela musik, uppmärksamma klimatförhandlingarna i Paris och uppmana gäster till att delta i kampanjen genom att skriva på namnlistor som kräver att klimatförhandlingarna leder till bättre miljömål. Aktiviteten syftar till att öka kunskapen och uppmärksamheten kring klimattoppmötet, samt uppmana människor till att ta ställning för klimatet.

	Hur många förväntas nås av aktiviteten? (här skriver ni antal personer som ni beräknar kommer att komma) 
Exempel: Ca 100 gäster.


	Hur planerar ni att marknadsföra aktiviteten? (här beskriver ni vilka metoder ni kommer att använda er av för att sprida aktiviteten, exempelvis via sociala medier, affischering, dagstidningar osv) 
Exempel: Vi kommer att sprida aktiviteten via Jordens Vänners hemsida, Facebook och Twitter. Vi kommer också att dela ut flygblad i centrala delar av stan, samt affischera eventet på ställen runt om i olika stadsdelar.


	På vilket eller vilka sätt kan aktiviteten bidra till att lyfta Jordens Vänners arbete? (här beskriver ni hur aktiviteten är kopplad till Jordens Vänners arbete för miljö och solidaritet). 
Exempel: Aktiviteten har som avsikt att uppmärksamma klimatförhandlingarna i Paris och mobilisera människor till att ta kampen för klimatet vilket är en fråga som Jordens Vänner driver hårt. Genom att ha en musikkonsert med aktuella musiker/band som riktar sig mot en yngre publik når vi dessutom ut till nya målgrupper inom Jordens Vänner, vilket kan leda till en utökning av medlemskåren med en ökad mångfald.


	Budget (här beskriver ni vilka kostnader som ni räknar med kommer att uppstå i samband med aktiviteten och som ni vill söka pengar ur aktivistfonden för. Försök att precisera så mycket som möjligt)


	Sökt belopp (det totala beloppet som söks från Jordens Vänners aktivistfond)


	Kommer aktiviteten att finansieras av fler organisationer än Jordens Vänner? I så fall vilka? 


	Bifoga gärna fler dokument, t ex en mer detaljerad aktivitetsplan eller budget. Det är absolut inte ett måste.


