Västmanlands Idrottsförbunds
BIDRAG TILL SDF
2012

Västmanlands Idrottsförbunds övergripande syfte med stödet till SDF:en är att
stimulera till aktivitet och utveckling av verksamheter för ungdomar i åldern
7-20 år och som ligger i linje med idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten Vill”.

BIDRAGSFORMER
1.

BASBIDRAG (30 % av totala anslaget)

Kriterier:

a/ Grundbidrag
2.000:-/SDF
b/ Fördelning efter grundbidraget
Antal föreningar
60% av basbidraget
Bidraget baseras på det antal föreningar som söker statligt lokalt aktivitetsstöd i
Västmanland varje år.
Lokalt aktivitetsstöd
40% av basbidraget
Bidraget baseras på antalet genomförda sammankomster berättigade
till statligt lokalt aktivitetsstöd inom resp SDF:s föreningar i Västmanland.

2.

KVANTITETSBIDRAG (50% av totala anslaget)
A. LÄGERBIDRAG
(20% av kvantitetsbidraget)
(Antal genomförda deltagardagar.)

Kriterier:

Bidrag utgår för genomfört läger där SDF verksamt i Västmanland antingen
a/
b/

själva står som lägerarrangör eller
samarrangerar med annat SDF.

Bidrag utgår endast för medlemmar tillhörande förening ansluten till Västmanlands
Idrottsförbund.
Följande krav ställs på läger för att bidrag skall utgå:
a/ Lägerverksamhet för ungdomar upp t o m 12 år skall vara breddläger
med fri anmälan, där föreningarna anmäler deltagare. För övrig
lägerverksamhet gäller inga begränsningar.
b/ 1-5 dagar
Endagsläger skall omfatta minst 4 tim á 60 min organiserad och
ledarledd träning och/eller teori.

B. KURSBIDRAG
Antal genomförda kurser 30% av kvantitetsbidraget
Deltagardagar
30% av kvantitetsbidraget
Kriterier:

Bidrag utgår för genomförd ledarutbildning där SDF verksamt i Västmanland
antingen
a/ själva står som kursarrrangör eller
b/ samarrangerar med annat SDF
och som följer av resp SF/SDF uppgjord kursplan.
Bidrag utgår även för deltagardagar avseende ledarutbildning, oavsett
arrangör, men då endast för västmanländska deltagare som utsetts av SDF:et.
Följande krav ställs på ledarutbildningen för att bidrag skall utgå:
a/
b/
c/

Endagskurs
(Minst 6 lektionstim á 40 min. Kan fördelas på två tillfällen á 3 tim.)
Flerdagskurs (2-5 dagar)
Minst 5 deltagare/kurs

C. UTBILDNINGSBIDRAG
(20% av kvantitetsbidraget)
(Antal redovisade utbildningstimmmar)
Kriterier:

Bidrag utgår för antalet redovisade utbildningstimmar genomförda inom SDF:ets
föreningar i Västmanland i SISU:s regi.

3.

KVALITETSBIDRAG

(20 % av totala anslaget)

Kriterier för 2012:
- SDF:et har en genomarbetad och långsiktlig målformulerad plan för att få fler
ungdomar i den egna idrottens beslutspåverkande organ som styrelser, utskott/
kommittéer/arbetsgrupper
- SDF:et har en förankrad och implementerad drogpolicy
- SDF:et har en antagen jämställdhetsplan/likabehandlingsplan som skall
genomsyra all verksamhet
Ungdomars delaktighet 50 % av kvalitetsbidraget
Drogpolicy
25 % av kvalitetsbidraget
Jämställdhetsplan
25 % av kvalitetsbidraget

ANSÖKAN
Någon särskild ansökan för rekvirering av ordinarie anslag erfordras ej. Dock skall
verksamheten redovisas på följande sätt innan utanordning kan ske.
a/

Senaste verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse
samt justerat årsmötesprotokoll insändes till Västmanlands Idrottsförbund
omedelbart efter respektive SDF:s årsmöte, dock senast den 31 december 2011.

b/

Kurs- och lägerverksamhet för tiden 2010-07-01 – 2011-06-30 redovisas på
särskild blankett senast den 31 december 2011.

c/

Uppgifter om antal föreningar och lokstödssammankomster finns på
Västmanlands Idrottsförbunds kansli och baseras på 2010 års siffror.

d/

Uppgifter om redovisade utbildningstimmar erhåller Västmanlands Idrottsförbund
från SISU och baseras på 2011 års siffror.

e/

Plan för Ungdomars delaktighet för 2012, senast antagna drogpolicy och senast
antagna jämställdhetsplan/likabehandlingsplan insändes senast den 31 december
2011 till Västmanlands Idrottsförbund.

På basis av dessa uppgifter räknas SDF-bidraget för kommande kalenderår ut.

BESKED
Skriftligt besked om bidragets storlek lämnas till SDF:en under februari 2012.

UTANORDNING
Bidraget utbetalas till respektive SDF:s plus-eller bankgirokonto med en fjärdedel i mars, juni,
september och december 2012.

ÖVRIGT
a/
b/
c/

Ordförande och revisor eller ordförande och kassör bestyrker att uppgifterna
är riktiga och överensstämmer med gällande kriterier.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att SDF avstängs
från bidrag. Beslut fattas av Västmanlands Idrottsförbunds styrelse.
För sent inkomna handlingar innebär att bidrag ej erhålls.

