NERI
VARFÖR SÖKA LOKSTÖD?
Förutom bidrag till den enskilda föreningen, får även SBF bidrag från Riksidrottsförbundet.
LOK-stödsansökningar är alltså viktiga både för föreningen och för boulen i stort.
Andelen som SBF får från RF har sjunkit de senaste åren. För att vända denna trend är det
därför viktigt att alla föreningar är med och bidrar. Fördelningen av stöd för perioden 2023–2024
bygger på siffror från 2020–2021 osv. För 2019 och våren 2020 är det nio föreningar som har
sökt för minst 10 aktiviteter. 2021 hade SBF ett mål om att 15 föreningar skulle söka. Utifrån
medlemsstatistiken vet vi att det är fler föreningar än så som har ett antal medlemmar under 25
år.

VAD KAN VI SÖKA FÖR?
•
•
•

•
•
•
•
•

En gruppaktivitet ska hålla på i minst 60 minuter.
En ledare måste vara där och leda, ska ha fyllt 13 år och medlem i en förening inom
Riksidrottsförbundet.. Ledaren måste samla alla i början och i slutet.
Minst 3 medlemmar ska vara med på aktiviteten, åldrarna 7-25 år. Max 30 medlemmar
får räknas med från varje aktivitet. Medlemmarna ska vara medlemmar men behöver inte
ha licens.
Vid prova-på aktiviteter behöver deltagarna inte vara medlemmar. Ni kan söka LOKstöd för träningar, tävlingar, läger, skolor som provar på, rekryteringsaktiviteter, etc.
LOK-stöd kan även sökas för aktiviteter för funktionshindrade, då finns ingen
åldersgräns.
Minst 75% av ansökan ska vara idrott. Övriga 25% kan vara aktiviteter som är bra för
föreningens idrott.
En närvaroregistrerad aktivitet som har 2 eller fler ledare ger ett extra bidrag till
föreningen.
Det går att låna deltagare från andra föreningar om man inte kommer upp i minst 3
deltagare, om utlånande föreningar har fler än 3 deltagare.

Ni kan t ex söka LOK-stöd för tävlingar där ni har deltagit (alltså alla tävlingar, inte bara
tävlingar ni har arrangerat själva), träningar och läger. Vid lägerverksamhet, tävlingar eller
liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antal
tränings/tävlingstillfällen.

HUR MYCKET FÅR VI I STÖD?
Stödet ges i två delar: ett belopp per ledarledd aktivitet (ledarstöd) och ett belopp per deltagare
(deltagarstöd).
• Ledarstöd 21 kr (Extra ledarstöd 5 kr)
• Deltagarstöd 7 kr

Tänk på att även om inte just din förenings LOK-stöd genererar mycket pengar kan din LOKstödsansökan bidra till att fler föreningar ansöker, vilket i sin tur kan leda till att SBF kan öka sina
intäkter.
HUR SÖKER VI?
Ansökan görs två gånger per år. Första omgången i februari och andra omgången i augusti.
LOK-stödet för år 2021 (aktiviteter bedrivna från och med 2021-01-01):
Steg 1 – Registrera aktiviteter + Närvaroregistrering
Skapa LOK-stöds aktiviteter kontinuerligt under verksamhetsåret. Helst i samband med
aktiviteten då minnet om vilka som deltog är färskt. Aktiviteterna skapas antingen på föreningens
Idrott online-hemsida eller LOK-stöds appen. Den nya appens syfte är att ledare av LOKaktiviteter kan registrera närvaro digitalt (appen har ingen utbildningsdel, den måste göras på
IdrottInline-sidan). Det behövs registreras en aktivitet + Närvarorapportering på de som deltagit.
När samtliga aktiviteter för perioden är registrerade är steg 1 klart.
Steg 2 - Skicka in ansökan
Ansökan görs två gånger per år. Första omgången i februari (för perioden 1 jul-21 dec) och
andra omgången i augusti (för perioden 1 jan-30 jun)
Den som kan skicka in ansökan ska ha rollen ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig. För
att lägga in aktiviteter och deltagare räcker det med att ha någon av rollerna under kategori
aktivitetsledare. Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida.

MER INFORMATION
Fullständig information om LOK-stödet hittar ni här:
LOK-stödet förändras 1 januari 2022 - Välkommen till Riksidrottsförbundet (rf.se)

Det finns även info på svenskboule.se
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBouleforbundet/Forforening/LOK-stod/

