Linköping 2018-10-02
Till samtliga SDF med verksamhet i Östergötland - inbjudan till att söka SDF-anslag för 2019
Det totala kontanta stödet till SDF:en, det s.k. SDF-anslaget, för 2019 är 1 560 000 kr. SDF-anslaget är
kopplat till den överenskommelse Östergötlands Idrottsförbund har med Region Östergötland, och där
finns nedanstående kriterier inskrivna i avtalet för verksamhetsstödet.
Medlen ska i samarbete med era föreningar i Östergötland användas till:
• att rekrytera och fortbilda ledare
• att stimulera bredd och motionsidrott
• att utveckla barn och ungdomsidrott
• att arbeta för alla människors rätt till idrott på lika villkor
I den överenskommelse som tecknades i slutet av 2017 finns även tillagt:
•

Verka för att fler idrottsföreningar ska inkludera flera paraidrottare

Inkludering och välkomnande av nya grupper, tex parasportare, ligger helt i linje med idrottsrörelsens
egen strategi. Östergötlands idrottsförbund intensifierar arbetet med inkludering bla genom att
tillsätta en tjänst som sakkunnig i Parasport (våren 2018). I och med utvecklingen mot att alla idrotter
tillsammans ansvarar för att välkomna parasportare i idrotten har Östergötlands Idrottsförbund
beslutat att minska grundbidraget för Östergötlands Parasportförbund från 200 000 kr till 100 000 kr.
De 100 000 kr som utgör minskningen läggs till den totala potten av SDF-anslag och fördelas således
ut till alla sökande förbund utifrån samma fördelningskriterier som det allmänna stödet. Utslaget på
samtliga sökande sdf blir ju inte summan stor, men tanken är att denna generella höjning ska
stimulera förbunden att arbeta med inkludering, på samma sätt som det förhöjda grundbidraget för
jämställd styrelse ska öka fokus på jämställdhet.
Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden de kommande åren är jämställdhet mellan kvinnor och
män i idrotten. Östergötlands idrottsförbund vill därför som ett steg i detta viktiga arbete belöna de
förbund som har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i sin SDF-styrelse (minst 60/40fördelning). Detta görs genom ett förstärkt grundbidrag för de förbund som uppnått fördelningen
60/40 i sin styrelse. För dessa förbund är grundbidraget 6 500 kr, för övriga förbund 1 500 kr.
Genom att skicka in denna anslagsansökan har ert SDF godkänt att använda tilldelade medel för arbete
i enlighet med ovanstående kriterier. Förutom grundbidraget kommer anslaget baseras på antal LOKstödsaktiviteter och på antal studietimmar. Uppgifterna hämtas av Östergötlands Idrottsförbund
direkt från Idrottonline. Respektive SDF fyller i kontakt- och utbetalningsuppgifter, samt förhållandet
mellan kvinnor och män i styrelsen på bifogad blankett.
Bidraget kommer att betalas ut vid två tillfällen, i mars och september.
Välkommen med er ansökan senast den 28 februari 2019, märk ansökan med ”SDF-anslag 2019”. För
sent inkommen ansökan kommer vi inte att kunna beakta.
Lycka till med Idrottsåret 2019!
Kristin Lönnqvist
Distriktsidrottschef, 010-4765025

ANSÖKAN OM SDF-ANSLAG 2019
Datum: ____/____ 2019

SDF:__________________________________________________

Andel kvinnor/män i styrelsen: _________________________________________________

Ansvarig för uppgifterna:_____________________________________________________

Telefon, arbete:_______________________ bostad:_____________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Aktuellt bankgironummer:

___________________ (Vi ser helst att ni anger ert bankgironr)

Aktuellt plusgironummer:

___________________ (För Er som saknar bankgiro)

Antal sammankomster (LOK-stöd)

_______

(tas fram av ÖIF)

Antal studietimmar redovisade till SISU

_______

(tas fram av ÖIF)

Blanketten skickas till:
Östergötlands Idrottsförbund
”SDF-anslag 2019”
Fastes gata 4, 582 78 Linköping
Alternativt
kristin.lonnqvist@osterg.rf.se

OBS! Senast 28 februari 2019 måste vi ha er ansökan!

