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Bidragssökning

Bidrag till klubben kan sökas för olika typer av aktiviteter.

Föreningsstöd Idrottsförening tillhörande Riksidrottsförbundet
Aktivitetsstöd till ungdomsverksamheten söks av JEK eller annan tillförordnad, till Västerås 
Stad. Ansökan sker på elektroniska ansökningsblanketter www.vasteras.se/kulturfritid, därefter
i högerspalten under rubriken Tjänster och blanketter respektive Broschyrer och 
informationsmaterial.

Bedömning av ansökan görs utifrån planerad verksamhet närmaste verksamhetsåret.

1. Föreningsstöd till ungdomsverksamhet för medlemmar 7-20 år 
Föreningsstödet är uppdelat i tre delar:

1. Planerat antal aktivitetsdeltagare för nästa verksamhetsår
2. Planerat antal medlemmar för nästa verksamhetsår
3. Tilläggsstöd, bedömning utifrån parametrar

Utbetalning sker i januari, mars och september då uppföljning sker av genomförd verksamhet.

Med bidragsberättigad medlem avses:
medlem som är registrerad i Fullerö GK och som erlagt medlems-/årsavgift och förväntas 
deltaga mer än 10 gånger i klubbens verksamhet och har rösträtt vid årsmöte.

Ansökan görs en gång om året och skickas elektroniskt till Västerås Stads Kultur och 
Fritidsnämnd. Ansökan skall ha inkommit senast 15 oktober året före.

Antagna årshandlingar d.v.s. verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut, 
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll och policydokument ska mailas till kommunens 
ansvarige snarast efter klubbens årsmöte.

Statligt lokalt aktivitetsstöd
Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i Specialidrottsförbund anslutet till 
Riksidrottsförbundet.

Villkor för bidrag
● Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i Fullerö GK´s regi.
● En sammankomst skall ligga i linje med Fullerö GK´s idrottsliga verksamhet och idé för 

barn och ungdom
● En sammankomst skall vara en ledarledd aktivitet
● Ledare skall vara utsedd av Fullerö GK och vara minst 13 år gammal.
● En aktivitet skall omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag 

utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst
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● En sammankomst skall pågå i minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och 
avslutning

● Bidragsberättigade är barn och ungdomar i åldern 7-20 år som aktivt deltager i Fullerö 
GK´s idrottsliga verksamhet. Ledare i ålder 13-20 år är också bidragsberättigade

● En deltagare får endast räknas en gång per dag 

Ansökan
Ansökan för Statligt LOK stöd sker vid två tillfällen under kalenderåret. 

● 25 augusti för redovisningsperioden 1/1 – 30/6
● 25 februari för redovisningsperioden 1/7 – 31/12 (Detta innebär att ansökan som avser 

sista halvåret skickas in och utbetalas nästa kalenderår)

Ansökan skickas till RF:s LOK-stödgrupp i Västerås. För sent inkommen ansökan innebär 
reducering eller förlust av bidrag. LOK stöd registreras i laget.se, och skickas in via 
idrottonline.

Ansökan skall kompletteras med

● Klubbens stadgar
● Verksamhetsberättelse
● Verksamhetsplan
● Årsmötesprotokoll
● Bokslut
● Revisionsberättelse

Närvaroredovisning
Vid varje sammankomst skall närvaro av deltagare och ledare redovisas. Redovisningen görs 
på laget.se. Obligatoriska uppgifter på blanketten är:

● typ av aktivitet (ex golfträning)
● datum för aktiviteten
● deltagarnas namn
● ledare/ledarnas namn
● födelsedata
● kön 
● närvaro (markeras med kryss)

Alla dessa data finns registrerat i laget.se. Respektive ledare sköter inmatning av närvaro vid 
varje tillfälle.

2. Studiecirklar och motsvarande skall söka bidrag från SISU
Genom att lämna rapporter från studiecirklar till SISU erhåller klubben ekonomisk ersättning. 
Ansvar för att lämna rapport till SISU åligger respektive cirkelledare.
Alla kommittéordföranden är skyldiga att informera om klubbens bidragsmöjligheter hos SISU.

Cirkelregler
Varje sammankomst måste pågå i minst 1 studietimme (45 min)
Totalt måste studiecirkeln pågå i minst 9 studietimmar

Gör såhär:
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● Fyll i en anmälningslista (finns på exp eller hämta på nätet). Sänd eller faxa in den till 
SISU.

● Eventuellt beställt material skickas till exp. Fakturan till SISU.
● Alla deltagarna skall ha tillgång till material
● SISU skickar en deltagarlista till cirkelledaren. På denna noterar cirkelledaren närvaron

vid träffarna
● När cirkeln är slut räknar ledaren ner antalet närvarotimmar och skriver under 

rapporten
● Därefter sänds närvarolistan in till SISU. OBS! SISU måste ha originallistan. Kopia 

skall finnas kvar på exp.

Annan gruppverksamhet
Annan gruppverksamhet kan vara ett enstaka utbildningstillfälle

● Alternativ till studiecirkel
● Ny utvecklingsmöjlighet för föreningen
● Det krävs minst tre deltagare
● Minst en studietimme (=45 min)
● Ledaren ansvarar för att deltagarlistan i original skickas till SISU. Kopia på den insända

listan skall finnas kvar på exp
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