Subventioner för Ledarutbildning 2019-2020
Distriktsförbundet arrangerar och genomför alla ledarutbildningar centralt eller i förening.
Distriktsförbundet fakturerar deltagande föreningar där utbildningens namn, datum för utbildning, kostnad per
deltagare eller totalkostnad samt antal deltagare framgår.
Observera att det är enbart inom 60-dagar som man har möjlighet att få subvention. Distriktsförbundet
ansvarar inte för att det görs inom angiven tid.
Distriktsförbundet avråder av det skarpaste från arbetsmetoden att samla in alla och söka vid ett tillfälle,
rekomendation är att söka efter varje genomfört tillfälle.
Fakturan skall vara förening till handa i god tid så att de hinner ansöka senast den 15/12-2020.
Subventioner (per deltagare) 2020:
Grundutbildning barn & ungdom
Centralt 500 kr, i förening 400 kr
Grundutbildning junior & senior
Centralt 500 kr, i förening 400 kr
Människan (till och med våren 2020)
Centralt 700 kr, i förening 600 kr
Fördjupning steg 1, Grön, Röd & Blå (till och med våren 2020)
Centralt 800 kr, i förening 700 kr
Steg 1 Grön (hösten 2020)
Centralt 700 kr, i förening 600 kr
Steg 1 Blå (hösten 2020)
Centralt 700 kr, i förening 600 kr
Steg 1 Röd (hösten 2020)
Centralt 700 kr, i förening 600 kr

Gävleborgs

Regler kring subventioner
Ansökan stänger den 15/12-2020 eller när pengarna är slut.
Inga föreningar är garanterade subvention och det är först till kvarn som gäller. Föreningarna har 60 dagar på
sig att ansöka om subvention från det datum som står på fakturan. Om föreningar blir utan subvention på
grund av sen ansökan enligt faktura eller efter 15/12-2020 kommer det ej ges möjligheten att söka
nästkommande period. Om föreningar blir utan subvention på grund av att pengarna tagit slut kommer de att
informeras om vad som gäller. Utfallet beror helt på när pengarna tar slut, om det finns pengar att flytta över
från de andra potterna efter den 15/12-2020 och/eller hur många ansökningar det handlar om. SDF ansvarar
för att medvetandegöra föreningar om denna information i samband med genomförd utbildning.
Då ansökan öppnar först den 1 april 2020 börjar 60-daragrsregeln gälla från och den 1 april. Alla med fakturor
från 1/1-2020-1/4-2020 har alltså fram till 30/5-2020

Ansökningsinstruktioner
Innebandyförening
Förening loggar in på IdrottOnline och klickar sig in till idrottsmedelapplikationen. Ordförande, kassör och eller
person från förening som ansökt om behörighet kan ansöka om idrottsmedel. Vid skapandet av ny ansökan kan
förening välja mellan våra fyra kategorier (läs kategori 1-4) och det är viktigt att välja rätt. Efter ifyllt och
inskickat ansökningsformulär skickas information via e-post om ansökan godkänts, avslagit eller behöver
kompletteras. Vid godkänd ansökan tillkommer även information om utbetalningen sker direkt, uppdelat eller
efter inskickad och godkänd återrapport. Vid avslag uppges orsak. Utbetalning sker genom RF när de mottagit
utbetalningsinformation från IdrottOnline. Föreningen ska vid godkänd ansökan skicka in en återrapport senast
den 15/2-2021, vid utebliven återrapport blir förening återbetalningsskyldig.

Viktiga datum
1 April- Ansökning öppnar
15 December- Ansökning Stängs, om inte pengarna tar slut innan 15 Februari 2021- Föreningars återrapporter
inskickade
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