Lokalt aktivitetsstöd
(LOK-stöd)
LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för
deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns
för att stödja föreningsdriven barn- och
ungdomsidrott.

Det statliga medlet avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan
7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns
ingen övre åldersgräns). Kommunerna kan ha något
varierande åldersgrupper (t.ex. 7-20 år). För riktlinjer,
sista datum med mera för det kommunala stödet uppmanar vi er att ta kontakt med respektive kommun.

Sista ansökningsdag för statligt
LOK-stöd
• Ansökan för våren: senast 25 augusti		
Avser verksamhet 1 jan-30 juni

• Ansökan för hösten: senast 25 februari		
Avser verksamhet 1 juli-31 dec

Föreningarna får avdrag på sin ansökan om de
kommer in för sent. Aktuella regler finns på
www.rf.se/bidragochstod/lok-stod

Ansök i IdrottOnline

Ansökan för det statliga LOK-stödet görs på föreningens IdrottOnline-sida. För verksamhet som genomförs från och med 1 juli 2020 (det vill säga det du
ansöker om i februari 2021) kommer inhämtningen
av gruppaktiviteter ske digitalt. Ledarna måste då
närvaroregistrera aktiviteterna digitalt.
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LOK-stöd går att söka både via:
• Riksidrottsförbundet (statligt)
• Kommunerna

Om man närvaroregistrerar aktiviteter online förs
dessa sedan över automatiskt till ansökan – det
enda man då behöver göra är att öppna ansökan och
skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man
har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline
så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den. Det är de som är behöriga
som kan skicka in en skapad ansökan i IdrottOnline.
Om föreningen använder ett annat system än
IdrottOnline för sin närvaroregistrering kan det vara
möjligt att läsa över aktiviteter och medlemmar
automatiskt till IdrottOnline för att därigenom förenkla hanteringen av LOK-stöd. Efter inläsning finns
föreningens aktiviteter tillgängliga i IdrottOnline.
På www.rf.se/bidragochstod/lok-stod finns information om externa system.
Det är inte en digital registrering och ansökan om
föreningen använder ett externt system för närvaroregistrering och sedan ställer samman och
lägger in sammanställningen manuellt i IdrottOnline. Det måste alltså finnas en integration med
IdrottOnline. Överläsningen av aktiviteter kan i
vissa fall medföra en kostnad för föreningen.
Kostnaden tas ut av de externa aktörerna.

Utbetalning av LOK-stöd

Det statliga LOK-stödet för år 2019 är (aktiviteter
bedrivna från och med 2019-01-01):

• Ledarstöd 21 kr
• Extra ledarstöd 5 kr
• Deltagarstöd 7 kr
Om det finns medel kvar av det statliga LOKstödet brukar ”överskottet” betalas ut nästkommande sommar som en fyllnadsutbetalning beroende på
hur mycket som finns kvar.

Varför är det viktigt att söka
statligt LOK-stöd?

Vi finns som stöd för er

Vi kan hjälpa er med:
• Utbildning i att närvaroregistrera aktiviteter och
göra ansökan i IdrottOnline
• Information om hur ni gör överläsningen från andra
externa system

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens egna digitala verktyg som
RF, SISU och SF tillsammans tagit gemensamt beslut
om. Programmet är gratis för alla idrottsföreningar
som tillhör RF och SISU.
Välkomna att höra av er till oss med frågor om
LOK-stödet:
RF-SISU Smålands idrottskonsulent i din kommun,
kontaktuppgifter på: www.rfsisu.se/smaland
Kontaktpersoner:
Ann Bergsten om regler i LOK-stödet,
ann.bergsten@rfsisu.se
Johan Erlandsson om IdrottOnline,
johan.erlandsson@rfsisu.se
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Ni räknas som en barn- och ungdomsförening
och kan:
• Söka kommunalt LOK-stöd
• Få eventuella subventioner i kommunala sammanhang som t.ex. lägre hyra i kommunala hallar, utbildningsbidrag med mera.
• Ansöka om andra stöd för barn- och ungdomsidrott,
via ert förbund eller distrikt
• Av de 33 kommuner som finns i Småland så grundar
sig det kommunala stödet i 11 utav dessa på de uppgifter som föreningarna skickar in till Riksidrottsförbundet. De kommuner det gäller är; Eksjö,
Ljungby, Markaryd, Mönsterås, Mörbylånga,
Nässjö, Tingsryd, Vetlanda, Vimmerby, Västervik
och Älmhult.
Om föreningen inte söker statligt LOK-stöd kan man
alltså inte få kommunalt LOK-stöd heller.

Respektive förbund (SF) gynnas också av att ha så
många barn- och ungdomsidrottsföreningar som
möjligt via bidrag och ekonomiska stöd.
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