Nya bidragsmodellen för SF-stödet

Inledning
Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för
fördelningen av SF-stödet från och med 2012.
Bidragsmodellen omfattar förutom en fördelningsmodell (en beräkningsdel), ett stimulansstöd och ett
bidragstak. Modellen har en övergångstid på tre år under 2012-2014.
Vid beräkningen av SF-stödet för 2013 och 2014 kommer samma tillvägagångssätt tillämpas som
inför fördelningen av SF-stödet för 2012.
Först inför fördelningen av SF-stödet för 2015 kommer de uppgifter för 2013 som kan hämtas från
IdrottOnline att användas fullt ut när det gäller antal medlemsföreningar, antal medlemmar ”aktiva i
idrott” och antal utbildningstimmar som SF själva genomför och rapporterar i IdrottOnline.

Bidragsmodell
Följande principer gäller för bidragsmodellen:





Av den totala bidragssumman, som RS fastställer i sin årliga budget, avsätts 10 procent till
RS förfogande för fördelning till SF som ett stimulansstöd.
Modellen har ett bidragstak så att inget SF erhåller mer än 10 procent av den totala
bidragssumman efter avsättning för stimulansbidraget. (fördelningssumman)
Resterande fördelningssumma fördelas genom en fördelningsmodell (beräkningsdel).
Modellen har en övergångstid på tre år under 2012-2014.

Beträffande fördelningsmodell, stimulansstöd och övergångstid, se nedan.

Fördelningsmodell
Basbidrag
Basbidraget utgör 15 procent av den totala fördelningssumman.



67 procent av basbidraget fördelas lika mellan alla SF.
33 procent av basbidraget fördelas lika bland de SF som har minst 25 medlemsföreningar.

Storleksbidrag
Storleksbidraget utgör 15 procent av den totala fördelningsumman.



Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till det totala antalet medlemmar ”aktiva
i idrott” i SF:s föreningar som registrerats i Idrott Online föregående år.
Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt
funktionärer.

Beträffande begreppet ”Aktiv i idrott” se nedan.
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Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidraget utgör 70 procent av den totala fördelningssumman och baseras på tre lika stora
delar, dvs. 33 procent för varje del.
LOK-stödsdel


Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totalt utbetalt belopp av det statliga
lokala aktivitetsstödet i åldern 7-20 år föregående år.



För information, riktlinjer och anvisningar se http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/LOK-stod/.

Utbildningsdel


Alla utbildningstimmar på förbunds- och föreningsnivå, dvs. både den utbildning som SF själv
genomför och den utbildning som anordnas genom SISU Idrottsutbildarna ingår.



Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till det totala antalet utbildningstimmar
som registreras i IdrottOnline föregående år.

Beträffande ”Utbildningar i medlemsförbunden (SF, SDF och föreningar)”, se nedan.
Elitdel


Fördelas som procentandel till varje SF av de medel som den samlade Elitsatsningen fördelat
till SF i form av landslagsstöd och riktat stöd.

Stimulansstöd
Stimulansstödet utgör 10 procent av den totala bidragssumma som RS fastställer i sin årliga budget.


Syftet med stimulansstödet är att det ska kunna ge stimulans och utveckling av olika
verksamhetsområden inom ”Idrotten vill” och att det ska kunna tillgodose behovet av
kvalitetssäkring av bidragsmodellen.



Det tidigare internationella stimulansbidraget ingår i det nya stimulansstödet.



Vid fördelning av stimulansstödet ska särskild hänsyn tas till fleridrottsförbunden samt SF
som starkt missgynnas i den nya fördelningsmodellen under övergångstiden.



För att SF ska få del av stimulansstödet tillämpas ett årligt ansöknings-/insamlingsförfarande.

För mer information om stimulansstödet se bifogat dokument ”Stimulansstödet – Riktlinjer och
anvisningar för SF” (Bilaga 1).

Övergångstid
För att underlätta övergången till en den nya bidragsmodellen, särskilt för de SF som får ett minskat
SF-stöd, gäller för fördelningsmodellen (beräkningsdelen), en övergångstid på tre år, dvs. under 20122014.


För 2012-2014 ökas eller minskas den totala fördelningssumman för varje SF med en
tredjedel per år.
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De SF-stöd som gäller för 2011 utgör ingångsvärden som räknas upp eller räknas ned med en
tredjedel per år av den totala fördelningssumman för vart och ett av åren 2012-2014.



Det är upp till varje SF att under övergångstiden påverka att så många som möjligt av
föreningarna, medlemmar ”aktiv i idrott” samt utbildningstimmar blir registrerade i
IdrottOnline.

Aktiv i idrott
Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter.
I IdrottOnline finns för närvarande endast ett begränsat antal aktiva medlemmar i föreningarna
registrerade i systemet. Antalet växer dock allteftersom föreningarna ansluter sig till IdrottOnline.
För att kunna införa begreppet ”aktiv i idrott” under övergångstiden har ett uppräkningssystem
konstruerats. Det innebär att antalet aktiva räknas upp utifrån genomsnittligt antal aktiva inom
respektive SF:s föreningar enligt följande exempel:
Enligt Idrott Online finns 150 föreningar registrerade inom ett SF men endast 100 av dessa har
lämnat uppgifter på antalet aktiva medlemmar. I genomsnitt har dessa föreningar 50 aktiva
medlemmar. Förbundet antas därför totalt sätt ha 150*50 = 7500 aktiva.
Genom ovanstående sätt att räkna upp värdena kan vi jämföra olika SF med varandra och därigenom
göra en procentuell fördelning av den storleksrelaterade delen.
Under övergångstiden 2012-2014 kommer det att finnas möjlighet för respektive SF att justera siffran
på medelföreningens antal medlemmar ”aktiv i idrott”. Vid fördelningen av storleksbidraget för 2015
kommer det faktiska antalet registrerade medlemmar ”aktiv i idrott” inom respektive SF i IdrottOnline
att gälla.

Utbildningar i medlemsförbunden (SF, SDF och föreningar)
All utbildning i medlemsförbunden (SF, SDF och föreningar), dvs. både den utbildning som
genomförs inom ett medlemsförbund (SF) och den utbildning som anordnas genom SISU
Idrottsutbildarna ingår.
För den utbildning som anordnas av SISU Idrottsutbildarna finns riktlinjer (spelregler) för
bidragsberättigad studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. All utbildningsverksamhet i SISU
Idrottsutbildarna registreras i utbildningsmodulen i IdrottOnline.
När det gäller utbildningar som genomförs inom ett SF ska även dessa utbildningar registreras i Idrott
Online.
Under övergångstiden 2012-2014 är det möjligt att till RF lämna uppgifter om den utbildning som
genomförs inom ett SF även på annat sätt. Vid fördelningen av utbildningsdelen för 2015 kommer det
faktiska antalet registrerade utbildningstimmar inom respektive SF i Idrott Online att gälla.
Inför fördelningen av utbildningsdelen för 2013 gäller den utbildning som genomförts under 2011 som
fördelningsunderlag.
Se bifogade dokument ”Utbildningsdelen – Riktlinjer för egna utbildningar inom SF” (Bilaga 2).
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Avstämningsdatum mm
Avstämningsdatum för all information av uppgifter för fördelning av SF-stödet är den 31 december
föregående år. Detta gäller från 2015 års fördelning och framåt.
När det gäller uppgifter för fördelningen av LOK-stödsdelen gäller senast tillgängliga uppgifter.
Övergripande frågor om bidragsmodellen för SF-stödet besvaras av Göran Larsson, administrativ chef,
och Alexander Simeonidis, ekonomichef.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

Stimulansbidraget – Riktlinjer och anvisningar för SF
Utbildningsdelen – Riktlinjer för egna utbildningar inom SF
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