Regler och riktlinjer

Stipendiet Alla Platsar

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Syftet med stipendiet är att barn och unga ska kunna vara med i idrotten, oavsett
ekonomiska förutsättningar. Stipendiet delas ut via RF-SISU Norrbotten.
Stipendiatens ålder

Stipendiet kan sökas för den som är mellan 6 - 18 år, eller fortfarande går på gymnasiet.
Hen ska vara folkbokförd eller “placerad” i Luleå Kommun och ha ett svenskt personnummer.

Kostnader som stipendiet kan täcka

Exempelvis medlemsavgift, träningsavgifter, läger, klubbkläder samt resor till och från träning och tävling.

Belopp

Max 3000 kr. Bedömning görs från fall till fall om man får hela eller delar av sökt belopp.

Ansvarig för ansökan

Ansökan ska alltid göras av en idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), men kan initieras
av socialförvaltningen, integrationsavdelningen, kyrkan, elevhälsa, skola eller idrottsförbund.
Genom ansökan, bekräftar föreningen att personen deltar eller kommer att få delta i föreningen
verksamhet.
Stipendiatens målsman måste alltid godkänna ansökan.

Ansökningstid och beslut

Ansökningar tas emot löpande under året. Stipendiegruppen, som beslutar om ansökningarna,
sammanträder 6 gånger per år.
Beslut tagna i stipendiegruppen kan inte överklagas.

Utbetalning av stipendiet

Stipendiet är personbundet och kan inte överlåtas till annan person. Beviljade kostnader betalas ut till
föreningen, inte till stipendiaten. Kostnader för resor betalas ut till LLT/Länstrafiken eller annan som
sköter transporten.

Sekretess och tystnadsplikt

Stipendiegruppen har tystnadsplikt och protokollen är inte offentliga. Ansökande förening har också
tystnadsplikt. Om ansökan protokollförs av föreningen får inte namn och personnummer anges.
Skriv istället t.ex. ”ansökan gjord för två personer”.

Stipendiatens förpliktelser

Om stipendiaten vill sluta idrotta under året ska det inte finnas några förpliktelser att fortsätta.

Riktlinjerna uppdateras årligen

Dessa riktlinjer är giltiga från januari 2020.

Frågor

Besvaras av Norrbottens Idrottsförbund: Åsa Christensen, asa.christensen@rfsisu.se, 070-298 00 39
Ver. 2020-04-02

Så här går ansökan till:

Barn/unga i behov av
ekonomisk hjälp upptäcks.
Kontakt tas med målsman,
vårdnadshavare eller god man
för att få godkännande att
ansöka om stipendiet (om
stipendiaten inte är myndig).
JA

NEJ

Idrottsföreningen fyller i och
skriver under ansökningsblanketten. Målsman,
vårdnadshavare eller god man
skriver också under ansökan.

Underskriven ansökan
skickas till RF-SISU
Norrbotten, Alla Platsar
stipendiet.

Stipendiegruppen
behandlar ärendet.
Beviljat

Stipendiegruppen meddelar
föreningen och den
aktive/målsman att stipendiet är
beviljat. Pengar skickas till
föreningen.

Avslag

Stipendiegruppen meddelar
föreningen avslaget.

