
Riktlinjer för bidragsansökningar  
Reviderade 19-12-08 
 
Sverok Mälardalen har två typer av bidrag; projektbidrag och lokalbidrag. Dessa kan 
sökas oberoende av varandra. Bidragen finns för att främja spelhobbyn i Uppsalas, 
Sörmlands och Västmanlands län. 
 
Eventuella frågor och ansökan mejlas till info@malardalen.sverok.se 

Ansökningsperioder 

Lokalbidrag: ansökan inne senast 31/8 
 
Projektbidrag: ansökan inne senast  31/5 och 30/11 

Grundläggande krav för att kunna söka bidrag 

● Föreningen är medlem i Sverok 
● Föreningen tillhör Sverok Mälardalen eller arrangerar verksamhet inom 

distriktets geografiska gränser 
● Föreningen har godkänd årsmötesrapport och verksamhetsrapport för året, 

samt har rapporterat in nuvarande medlemsantal i Sveroks medlemssystem 
(eBas) 

● Föreningen har ett bankkonto (distriktet godkänner utbetalningar till privatkonto 
om MAX 3000 kr/år) 

● Lokalbidrag betalas ut till lokaler som hyrs kontinuerligt, alltså inte enbart för 
enstaka evenemang  

● Lokalbidrag betalas ut både till verksamhetslokaler och till förråd om max 25% av 
årshyran 

● Projektbidrag betalas EJ ut till vinstdrivande arrangemang 

Krav på ansökan 

Ansökan måste innehålla följande delar 
 
Allmänna krav 

● Ifyllt försättsblad (se länk till dokument på hemsidan) 
● Kort beskrivning av er förening  

 
Projektbidrag 
Ansökan måste innehålla: 
 
Projektbeskrivning 
Är precis som det låter, en beskrivning av projektet.  
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Projektbeskrivningen ska minst innehålla en beskrivning av: 

● vad det är ni vill göra  
● när detta ska göras 
● för vilka personer evenemanget görs (målgrupp) 
● varför ni vill göra detta (syfte) 
● vilka mätbara mål ni vill uppnå med projektet (tex få 100 deltagare) 
● Om projektet är ett återkommande evenemang behöver ni även beskriva vad ni 

vill utveckla med projektet sen sist och hur ni planerar att detta ska gå till  
 
Budget 
En uppställning av alla troliga intäkter och kostnader för projektet. Eftersom projektet 
inte får gå med vinst, ska intäkterna och kostnaderna vara lika stora. Glöm inte att 
skriva med beloppet ni ansöker om från Sverok Mälardalen.  
 
Ekonomisk berättelse 
Föreningens senaste ekonomiska berättelse ska bifogas till ansökan 
 
Lokalbidrag 

Ansökan måste innehålla: 

● Vilka dagar lokalen används  
● Vilken verksamhet ni har i lokalen 
● Hyresavtalet 
● Föreningens senaste ekonomiska berättelse 
● Årets budget för föreningen 

Riktlinjer för beslut 

Projektbidrag 
Styrelsen premierar projekt som: 

● ger ett bestående värde för distriktet 
● är av extra vikt för en viss verksamhetsgren 
● genomförs i samarbete mellan två eller fler föreningar 
● når ut till många 
● har en målgrupp i åldern 6-25 år 
● gynnar verksamhetsgrenar där projektbidrag inte tidigare under året betalats ut 
● ger en geografisk spridning av projekt 
● kommer från förening som aldrig sökt bidrag förut 

 
Styrelsen premierar inte, men kan ge bidrag till projekt som: 

● är årligen återkommande  
● har annan målgrupp än de i åldern 6-25 år 
● arrangeras av förening som tidigare eller samma år fått projektbidrag 
● arrangeras av förening som har möjlighet att finansiera projektet själva 



Lokalbidrag 

Styrelsen premierar ansökningar för lokaler som:  

● har regelbunden verksamhet 
● når huvudsakligen personer i åldern 6-25 år 

Styrelsen premierar inte, men kan ge bidrag till lokaler som: 
● har annan målgrupp än de i åldern 6-25 år 

 

Redovisning 
Distriktet har rätt att begära in redovisning av hur beviljade bidrag har använts.  


