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1. Verksamhetsstöd IF Idrott för äldre
1.1

Inledning

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Med stöd av förordningen har
Riksidrottsstyrelsen (RS) den 2 mars 2020 fastställt följande regelverk avseende
verksamhetsstöd för idrott för äldre riktat mot idrottsföreningar (IF). Regelverket
gäller fr.o.m. den 1 april 2020.
Verksamhetsstödet IF Idrott för äldre är temporärt och endast en ansökningsperiod
planeras.

1.2

Stödberättigad förening

Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF har rätt
att erhålla verksamhetsstöd till IF med aktiva i åldern 65 år och äldre i enlighet med
vad som anges nedan.

1.3

Stödberättigad verksamhet

Verksamhetsstöd till IF med aktiva i åldern 65 år och äldre utgår för idrottslig
verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från
idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med idrottslig verksamhet
avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i
vilken det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet.
Stödberättigad verksamhet ska utveckla intresset för idrott hos aktiva i åldern 65 år och
äldre och främja möjligheterna till en allsidig träning efter vars och ens fysiska och
psykiska förutsättningar. Verksamheten ska vidare utveckla kvaliteten i
idrottsverksamheten så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt
engagemang, jämställdhet och integration.
Verksamhetsstöd utgår enbart för verksamhet som bedrivits under den tid föreningen
varit medlem i ett SF.
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Syfte med stödet

Att ge IF som bedriver verksamhet där aktiva i åldern 65 år eller äldre deltar
förutsättningar att bedriva och utveckla den verksamheten. Sökbara områden och tid

1.5

Kriterier för stöd

IF som vid tiden för inlämnad ansökan bedriver och/eller under perioden från 1 januari
2019 bedrivit stödberättigad verksamhet (se 1.3) har möjlighet till att erhålla
verksamhetsstöd om de vid tiden för ansökan har minst fem medlemmar som är aktiva1
utövare och 65 år eller äldre.2
Endast en ansökan kan beviljas per förening.

1.6

Ansökan

Ansökan om verksamhetsstödet görs hos RF i idrottens verksamhetssystem
IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. RF kommer att behandla ansökningarna
löpande och de först inkomna ansökningarna kommer att prioriteras.

1.6.1 Ansökningsperiod
Ansökan kan göras mellan 1 oktober 2020 – 31 januari 2021 (förlängt datum).

1.7

Beslut

RS delegerar beslutsrätten för verksamhetsstöd IF Idrott för äldre till RF:s
Generalsekreterare (GS). GS fastställer, innan ansökningsperioden startar, det
grundbelopp (x kr) som utgår till varje IF som uppfyller villkoren för att erhålla stöd.
Därutöver fastställer GS efter ansökningsperiodens utgång hur stort det rörliga
beloppet (y kr) är.

GS har fastställt grundbelopp (x kr )
till 3 000 kr den 15 september 2020

Personer räknas som aktiva om de är registrerade som medlemmar med rollen ”aktiv” hos föreningen i idrottens
verksamhetssystem IdrottOnline.
2 Personer räknas som 65 år från och med det år de fyller 65 år.
1
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Beräkning av stöd

Stödet fördelas till IF i enlighet med följande:
Varje IF som uppfyller villkoren enligt 1.2 och 1.3 samt kriterierna för stödet enligt 1.5
erhåller x kr i grundbelopp.
Därutöver kan IF erhålla ett rörligt stöd baserat på den redovisade omfattningen av
verksamheten. Modellen för fördelningen av det rörliga stödet beslutas av GS efter
avslutad ansökningsperiod då samtliga ansökningar kan jämföras.

1.9

Storlek på stödet

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för stödet. Då resurserna är
ändliga kan det innebära att det enbart är ett grundbelopp som utgår till respektive IF
som ansökt om stöd.

1.10 Kontroll m.m
RF har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran av RF är IF skyldig att
tillhandahålla handlingar eller uppgifter som RF anser nödvändiga för kontrollen.
Om ansökan innehåller oriktig uppgift får RF besluta att föreningen inte är berättigad
till stöd avseende den redovisningsperiod ansökan avser. Sådant beslut kan också fattas
om föreningen underlåter att tillhandahålla handlingar enligt första stycket. Om en
ansökan innehåller smärre avvikelser från vad som föreskrivs, får RF, om det föreligger
särskilda skäl, besluta om skäligt stöd.

1.11 Utbetalning
För IF som erhåller stöd för projekt sker utbetalningen efter beslut från DF eller SF.
Utbetalning sker till IF:s plus- eller bankgirokonto.

1.12 Återbetalning
Om det efter fördelning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga
uppgifter eller bidraget inte använts för det ändamål det beviljats för, får RF besluta om
att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.
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1.13 Överklagande
RF:s beslut enligt dessa bestämmelser får inte överklagas.

1.14 Förvaltningslagen
Enligt 13 § förordningen om statsbidrag för idrottsverksamhet gäller vid handläggning
av ärenden enligt dessa riktlinjer följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900)
– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut, och
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går
till.
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