Kriterier för bidrag till
Specialidrottsdistriktsförbund
Gäller från 2015-01-01
1. Vem kan söka bidraget
RF-SISU Norrbotten har varje år en summa pengar som vi ger i bidrag till
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF). För att söka bidraget måste ert SDF ha aktiva
idrottsföreningar med verksamhet i Norrbotten.

2. Så här räknar vi ut bidraget
Grundbidrag
Varje SDF kan söka ett grundbidrag på 6 000 kr. Om ert SDF finns i mer än ett distrikt så
minskar summan beroende på hur många distrikt ert SDF representerar. Grundbidraget delas
med antalet distrikt ni är verksamma i.

Verksamhetsbidrag
Finns det pengar kvar efter alla grundbidrag är utbetalda så fördelas dessa ut enligt
nedanstående kriterier.
Ju mer aktiva ni är i er idrott - ju större bidrag kan ni få. Hur stor andel ni får beror på hur stor
del av dessa punkter ert SDF uppfyller i jämförelse med andra förbund.

•

Antalet utbildningstimmar ni haft genom RF-SISU Norrbotten/SISU
Idrottsutbildarna:
26
% av pengarna delar SDF vars idrott haft utbildningstimmar genom SISU
Idrottsutbildarna. Ju fler utbildningstimmar SDF:et och dess föreningar haft ju större del av de 26 % får ni.
Föreningarna ska rapportera alla sina utbildningstimmar till RF-SISU
Norrbotten. Detta gör de enklast i systemet IdrottOnline.

•

Antalet kurser som ni själva arrangerat:
26
% av pengarna delar SDF baserat på hur många kurser ni själva
arrangerat. Ju fler kurser - ju större del av de 26 % får ni.
Se bifogade regler om redovisning av SDF-kurs.

•

Lokalt aktivitetsstöd:
26
% av pengarna delar SDF baserat på hur många träningssammankomster föreningarna inom förbunden haft. Ju fler sammankomster - ju större
del av de 26 % får ni. Fördelningen utgår från de träningssammankomster som
föreningarna redovisat i IdrottOnline.

Ver 2020-04-23

•

Hur många föreningar som ingår i ert förbund:
12 % delar SDF baserat på hur många föreningar i Norrbotten som ingår i
SDF:et. Ju fler föreningarna som finns i ert förbund - ju större del av de 12 %
får ni.

•

Kommunspridning:
10 % delar SDF baserat på hur många kommuner föreningarna i er idrott finns i.
Ju fler kommuner som föreningarna finns i – ju mer av de 10 % får ni.

3. Tänk på det här för att få fullt bidrag
Delta vid årsstämmor och SDF-konferens
Någon från ert SDF måste vara med på den gemensamma årsstämma som RF-SISU
Norrbotten bjuder in till var annat år.
Ert SDF ska även vara representerad på den årliga SDF-konferensen. Som representant räknas
förtroendevald styrelseledamot eller kanslipersonal. Är ert SDF inte representerad på mötena
minskar bidraget med en tredjedel för varje missat möte.
Skicka in rätt handlingar till oss
För att få bidrag ska ni skicka in tre dokument till oss, inom tre månader efter att ni haft ert
årsmöte. Efter dessa tre månader minskar ert bidrag med 10 % per månad. Har ni inte skickat
in dokumenten senast sex månader efter ert årsmöte förfaller bidraget.
Skicka in:
•

Er verksamhetsberättelse som beskriver:
- hur ert SDF använt bidraget för att stötta era föreningar i Norrbotten
- vem som är med i styrelsen samt vilka roller de har
- hur många styrelsemöten som ni har haft under verksamhetsåret - exempel på hur
ert förbund driver sin egen verksamhet.

•

Ert senaste bokslut.

•

Revisionsberättelse. En kopia underskriven av er revisor.

4. När får ni pengarna
Vi betalar ut pengarna efter att vi har granskat era inskickade handlingar.
Bra att veta
För att bidraget ska betalas ut måste det uppgå till 6 000 kr före eventuellt avdrag för att
SDF:et inte varit med på SDF-konferens eller årsmöte.
Fråga oss gärna!
Har du några frågor kan du höra av dig till Anders Vikberg, ekonom, RF-SISU Norrbotten,
mobil 070-686 84 76, anders.vikberg@rfsisu.se.

Regler för redovisning av SDF-kurser
Gäller från 2020-01-01
Redovisade kursdeltagardagar är ett av kriterierna för fördelning av SDF-bidraget.

1. När SDF-bidraget fördelas ingår utbildningar för ledare som ert specialidrottsdistriktsförbund
(SDF) arrangerat. Med ledare avses; instruktörer, funktionärer och administrativa ledare.
Deltagaren ska ha fyllt 13 år och representera en idrottsförening i Norrbotten.
2. Utbildningsdagar ska omfatta minst 4 utbildningstimmar á 45 min. Omfattar utbildningen flera
dagar kan timantalet fördelas mellan dagarna, dock minst 3 utbildningstimmar per dag.
3. Kursen ska ha minst tre deltagare exklusive kursledare.
4. SDF som omfattas av flera distrikt kan redovisa kurser med deltagare från Norrbotten även om
kursen genomförts i annat län.
5. Redovisning av SDF-kurser ska göras direkt i IdrottOnline. Alla kursdagar redovisas med tid och
plats, samt deltagare och ledare med fullständigt personnummer. Under rubriken ”Bidrag” på
informationsfliken skall SDF-bidrag väljas.
På anmodan från RF-SISU Norrbotten ska program kunna uppvisas. Där ska framgå tider samt
innehåll (räcker inte att i innehåll endast ange teori/praktik)
Hur man praktiskt går till väga går att läsa här:
https://iof4.idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/manualer---helpcenter/pdffiler/utbildning---forbund.pdf
6. Kurser ska redovisas senast 15 januari året efter genomförandet.

Vid frågor kontakta:
RF-SISU Norrbotten
Elisabeth Lindström, 070-686 84 75
e-post: elisabeth.lindstrom@rfsisu.se

