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Närvarokort skall fyllas i med beständig skrift (ej blyerts) och skall sparas av föreningen I minst 10 år

Antal stödberättigade deltagartillfällen =

Regler för STATLIGT lokalt aktivitetsstöd till IDROTTSFÖRENING

Regler för REGIONSTYRELSENS (RS) stöd

Gäller från den 1 december 2001. Beslutade av Riksidrottsstyrelsen den 8 december 1997.

Gäller från den 1 januari 2007. Beslutade av Gotlands kommuns kommunfullmäktige den 27 november 2006

1) Bidragsberättigade föreningar

Allmänt

Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i Specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

För att godkännas som grund för aktivitetsstöd måste en sammankomst
1. ha minst tre godkända, fysiskt närvarande, deltagande, medlemmar
2. vara beslutad av styrelse eller motsvarande
3. pågå minst 60 minuter inklusive eventuell omklädning
4. vara ledarledd, ansvarig ledare måste vara minst 13 år gammal, ledare i godkänd ålder får räknas som
deltagare

2) Villkor för bidrag

Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfälllen som sker i föreningens regi.

Bidragsberättigad sammankomst
• Skall ligga i linje med föreningens idrottsliga verksamhet och idé för barn och ungdomar
• Skall vara en ledarledd gruppaktivitet
• Ledare skall vara utsedd av föreningen samt lägst 13 år och kan ej redovisningsmässigt vara ansvarig för flera
grupper samtidigt

• Skall omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per
•

sammankomst.
Skall vara minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Omklädning får inkluderas i
denna tid men bör utgöra en mindre del av sammankomsten.

Bidragsberättigad deltagare
• Barn och ungdomar i åldern 7-20 år (gäller hela året man fyller). Ledare i åldern 13-20 år år också
•

bidragsberättigade.
En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår
endast bidrag för en sammankomst per dag och grupp oavsett antalet tränings/tävlingstillfällen.
För deltagare och ledare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.

•
3) Närvaroredovisning

Närvarokort
Närvarokort skall föras vid varje sammankomst. Ledaren skall vara närvarande under hela sammankomsten
och markera detta på kortet. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga genom att skriva under närvarokortet.
För idrottsföreningar gäller att redovisa närvaro i det digitala systemet Idrott Online Klubb. Ansökan om
kommunalt aktivitetsstöd görs genom Idrott Online Klubb för idrottsföreningar.

Begränsningar
Stöd ges endast en gång per person och dag inom samma förening oavsett antal deltagare och aktivitetens
längd.
Stöd ges för högst 30 deltagare per sammankomst

Vid varje sammankomst skall närvaro på deltagare och ledare redovisas i systemet Idrott Online Klubb. Redovisningen
skall vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, SF-idrott, typ av aktivitet, plats, datum, tider,
deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen skall undertecknas av ansvarig ledare.

En naturlig grupp (d v s en grupp som inte är konstruerad, t ex ett lag, nybörjargrupp, juniorgrupp) kan
endast redovisas som en sammankomst oavsett om aktiviteten bedrivs i mindre grupper och med flera
ledare.

4) Ansökan
• Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på ålder och kön skall ske i

En ledare får inte, ur stödsynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt.

•

det digitala systemet Idrott Online Klubb.
Redovisningsperioder: 1/1 - 30 /6 med ansökningsdatum senast den 15/8
1/7 - 31/12 med ansökningsdatum senast den 15/2
En av styrelsen utsedd firmatecknare skall skicka ansökan genom Idrott Online Klubb.
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag

•
•
5) Granskning och kontroll
• På uppdrag av RF äger Distriktsförbundet (DF) rätt att kontrollera ansökans riktighet. På anmodan av DF skall
föreningen tillhandahålla samtliga handlingar som DF önskar.

• Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en förening avstängs från
bidrag. Även återbetalning kan krävas (SFS 1999:1177)

6) Överklagande

DF:s beslut angående LOK-stöd kan överklagas till Riksidrottsstyrelsen (RS). Överklagandet skall göras skriftligen. Det
skall ställas till RS och inlämnas till DF:s kansli senast 3 veckor efter att föreningen fick del av beslutet.

7) Utbetalning

Utbetalning sker till ett föreningstecknat post- eller bankgirokonto. Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod
vid tidpunkt som fastställes av RF.

Stöd ges inte
1.
2.
3.
4.
5.

till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distriktsorganisation eller lokalt samarbetsorgan
för avgiftsbelagda kurser eller kommersiella arrangemang som danstillställningar, bingo osv.
för studiesammankomster i studieförbunds regi, vilka får stöd på annat sätt
för sammankomst inom skoldagens ram
för sammankomst där kommunanställd är gruppledare inom sin anställning

Stöd ges i övrigt till alla former av aktiviteter som anordnas av det lokala organisationsledet och som
uppfyller gällande bestämmelser.

Ansökningstider
Ungdomsverksamhet: senast 15 februari och 15 augusti
Pensionärsverksamhet: senast 15 februari
Funktionsnedsattas verksamhet: senast 15 februari
Blanketter och komplett regelverk kan laddas ner på
www.gotland.se/kulturfritid

