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Allmänna villkor
Föreningar kan från Sverok Mälardalen söka två typer av bidrag; projektstöd samt
lokalstöd. Bidrag kan sökas av Sverok-anslutna föreningar som verkar inom distriktets
geografiska gränser. Projektstöd och lokalstöd kan sökas oberoende av varandra.
Bidrag utgår till aktiva föreningar. För att få möjlighet till bidrag skall det gå att styrka
föreningens medlemsantal och aktiviteter under pågående eller föregående
verksamhetsår. Sverok Mälardalen strävar efter att sprida bidragsutdelningarna
mellan föreningar samt över året.
Projektstöd
Projektstöd delas ut till föreningar för verksamhet i projektform med tydliga
avgränsningar. Exempelvis finansiering av arrangemang och evenemang inom våra
verksamhetsområden. Projektstöd kan även beviljas projekt som har en gynnande och
utvecklande effekt på spelhobbyn, föreningslivet eller föreningsdemokratin.
Bidrag från Sverok Mälardalen får ej utgöra huvudintäkt för projektets finansiering.
Övriga intäkter i form av exempelvis bidrag från andra organisationer, medlemsdeltagaravgifter eller övriga intäkter skall täcka majoriteten av kostnaderna.
Kostnader skall vara rimliga och motiverbara. Projekt får ej vara av vinstdrivande
karaktär. Ansökan sker skriftligen via mail.
Till ansökan skall bifogas projektbeskrivning, planering, styrelseprotokoll där beslut
om att genomföra projektet tagits, föreningens ekonomiska berättelse och budget
från föregående årsmöte samt en separat budget för projektet.
Sverok Mälardalen kan komma att begära att få besöka pågående projekt för översyn
och uppföljning. Vanligtvis betalar Sverok Mälardalen ut halva den beviljade summan
innan projektets genomförande och den andra halvan fås efter att utvärdering av
projektet redovisats. Om särskilda skäl redovisas för styrelsen kan dock större andelar
eller hela summan betalas ut i förväg. Utvärderingen ska innehålla bilder från
projektets genomförande, avslutande räkenskaper för projektet samt en skriftlig
utvärdering där ni berättar om vad som skedde och om detta motsvarade
planeringen.
För att låta föreningar kunna söka under hela året på liknande villkor kommer alla
projektansökningar inkomna innan den 31/5 behandlas samtidigt vid detta datum och
alla ansökningar som inkommer efter detta kommer att behandlas vid den 30/11.
Ansökningar skickas till info@malardalen.sverok.se

Lokalstöd
Lokalstöd kan sökas av föreningar med regelbunden verksamhet i egen lokal och
beviljas inom distriktets likvida ramar. Stödet beviljas till utgifter som hyra och övriga
fasta driftskostnader förenade med lokalen. Lokalstöd kan maximalt beviljas till en
förening en (1) gång per kalenderår. Stödets storlek är behovsprövat och får maximalt
uppgå till 25% av föreningens årshyra. Vid ansökan skall föreningens lokalkostnader
styrkas med kopia av hyreskontrakt eller motsvarande dokument.
Till ansökan bifogas lokalbeskrivning (skriv om hur stor lokalen är, vilka dagar den är
öppen, om medlemmarna har rätt att låna lokalen övriga tider och vilken verksamhet
som sker i den), föreningens ekonomiska berättelse och budget från föregående
årsmöte, samt en separat budget för lokalen.
Lokalbidragsansökningar ska vara inkomna till distriktsstyrelsen innan den 31/8
varefter beslut om samtliga ansökningar tas.
Ansökningar skickas till info@malardalen.sverok.se
Beslut om bidrag
Inkomna ansökningar behandlas vid ovan angivna datum. Beslut om bifall eller avslag
fattas av distriktsstyrelsen och meddelas via mail. Beslut kan ej överklagas. Föreningar
som fått avslag har dock rätt att få motivering till beslutet, samt är välkomna att
inkomma med en ny eller reviderad ansökan. Inkompletta ansökningar avslås.
Utbetalning av bidrag sker endast till föreningskonto.
Giltighet och tolkning
Dessa bidragsregler gäller tills vidare.
I oklara fall har distriktsstyrelsens tolkning företräde.
Detta dokument är senast reviderat april 2017.

