Svenska Bouleförbundet - Idrottslyftet 2019
”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och
stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.”
”Idrottslyftet är ett ekonomiskt stöd till föreningar som vill utveckla sin förening inom bredd,
ledare och organisation. Ansökningar kan göras till egna projekt men också till aktiviteter som
arrangeras av respektive distrikt och Svenska Bouleförbundet.”
Hur ansöker jag som förening om Idrottslyftsmedel –
I denna länk ser du steg för steg hur du som förening går till väga för att göra en Idrottslyftsansökan

Idrottslyftet 2019
Nu går vi in i ett nytt år för att söka medel från Svenska Bouleförbundets Idrottslyft. Ansökningarna
kommer att börja tas emot den 15/2. Observera att alla ansökningar sker via IdrottOnline och den flik
som heter ”Idrottsmedel”. Liksom tidigare år är ett villkor att ni som förening har återrapporterat
tidigare erhållna medel samt att årsavgift betalts och årsredovisning. Ansökningar tas emot löpande
under året, så länge tilldelade medel finns tillgängliga.
Vilka kategorier kan jag som förening ansöka om?
Föreningsutveckling – I syfte att förstärka föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.
1. Startpaket – KLÅNK material
2. Projekt – ska leda till utveckling inom föreningen som gynnar barn-och ungdomsverksamhet för
åldrarna 7–25 år
3. Skyttemattor – Som startar igång barn-och ungdomsverksamheten
4. Styrelsearbete – exempel kan vara värdegrundsarbete, framtagande av styrdokument för barn- och
ungdomsverksamhet, kompetensutbildning inom barn- och ungdomsområdet m.m.
Utbildning – Vi får inga barn- och ungdomar om vi inte har ledare. Nu har ni möjlighet att söka
Idrottsmedel för era ledarutbildningar, tränarutbildningar och domarutbildningar (ålder mellan 725år). Bidraget kan sökas för upp till max 5 deltagare från samma förening med maxsumma
1000kr/person.
Övrigt – Andra speciella satsningar som går i linje med RF:s och SBF:s intentioner med Idrottslyftet,
”att utveckla barn och ungdomsverksamheten i åldern 7-25år så att barn och unga väljer att idrotta i
förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten”.

För frågor angående projektinriktningar, stöd i ansökan eller behov av ett bollplank:
kontakta Frida Milevi, Frida.milevi@svenskboule.se
Tele. 08 – 699 64 62
För frågor angående IdrottOnline, behörighet att söka m.m:
Kontakta RF, support@idrottonline.se
Tele. 08 – 699 61 50

