KFUM hälsa och idrottsförbund

BIDRAGSREGLER 2016
1. A och B Ingen särskild ansökan behövs – redovisning direkt - vilket naturligtvis ställer extra krav på att den
följer regelverket nedan följs! Fråga därför kansliet – förbundssekreterare Lena Pålsson tel. 0708-776934 - vid
minsta tveksamhet.
C = automatisk utbetalning - under förutsättning att underlag enligt punkt 4 nedan har lämnats in
2. Redovisningar måste vara inne senast 30 dagar efter genomförd aktivitet – och förstås godkännas innan
medel kan betalas ut.
3. Redovisningar görs på särskilda blanketter – laddas ner från förbundets internwebb
http://idrott.kfum.se/verksamhetsredovisning/
4. Förutsättning för behandling av redovisningar/andra utbetalningar nedan är att följande handlingar finns hos
oss respektive insända till förbundet:
a) statistik- och verksamhetsredovisning 2015-12-31
b) medlemsregister – fört enligt C nedan – läget per 2015-12-31 eller per annat datum under 2015 – se nedan
c) stadgar - där det framgår om föreningens medlemskap i KFUM samt har verksamhet som bedrivs i enlighet
med dess målsättning
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Lovpengar
Bidrag utbetalas för verksamhet för i huvudsak ungdomar i skolålder av typ dagläger, ”kollo” och liknande under
de traditionella skolloven (sommar-, höst-, jul-, sport-, påsklov).
Regler som gäller: antalet deltagardagar (en deltagare som deltar en dag = 1 deltagardag – inga krav på visst
antal timmar) är maximerat till 600 per förening. En deltagardag ger 20 kr vilket ger ett maximerat belopp per
förening på 12 000 kronor.
Redovisning sker med blankett ”Redovisning Lovpengar 2016”.
Maximerat belopp per förening är 12 000 kronor. Avsatt maxbelopp: 200 000 kronor

B. Utbildningsbidrag
1. Bidrag utbetalas med 50 kr/deltagardag för av förening arrangerad KFUM kurs. OBS den kan vara del av
annan kurs! Krav är att kursmaterial från vårt gemensamma utbildningspaket inom KFUM - HELHETEN - delen
GEORGE eller delen WILLIAMS -ingår som del i kursen. Utbildningsmaterialet rekvireras från oss på
idrottsförbundets kansli.
OBS bidraget utgår för de dagar som innehåller minst 2 timmar KFUM undervisning. Denna del bör hållas av
person som är insatt i KFUM. Övriga dagar utgår bidrag enligt 2 nedan.
2. Bidrag utbetalas med 20 kr/deltagardag för övriga kurser som arrangeras av föreningen samt för kurser som
arrangeras av annan organisation.
Redovisning för bägge alternativen sker med blankett ”Redovisning Utbildning 2016”.
Maximerat belopp per förening är för B 1+2 är 12 000 kronor. Avsatt maxbelopp: 20 000 kronor

OBS A lovpengar och B utbildningsbidrag kan sökas för samma grupp samma dag!

C. Materialbidrag
Utbetalas även i år automatiskt till de föreningar - som sänt in handlingar enligt 4 ovan - med samma belopp
som medlemsavgiften (10 kr/medlem). Ingen ansökan krävs.
OBS Materialbidraget ”kvittas” mot medlemsavgiften så att ingen in- eller utbetalning behöver göras.
OBS att bägge posterna skall tas upp i föreningens bokföring.
Observera att de föreningar som inte sänder in handlingar riskerar from i år att inte få någon kvittning
av beloppen enligt ovan och därför kommer att debiteras medlemsavgiften!
Avsatt maxbelopp: 226 000 kronor

D. Nya föreningar
Nya föreningar som inte ansöker om LOK-stöd från RF kan ansöka om ett startbidrag om 10 000 kronor.
Avsatt maxbelopp: 10 000 kronor

