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Sverok Mälardalen erbjuder lokalföreningar möjligheten att söka bidrag direkt från
distriktsföreningen. Ni kan antingen söka pengar för att få stöd med er lokalhyra eller för
att anordna ett projekt. Dessa kan sökas oberoende av varandra. Bidragen finns för att
främja spelhobbyn i Uppsalas, Sörmlands och Västmanlands län. Projektbidrag kan
sökas två gånger per år och lokalbidraget en gång. I detta dokument hittar ni all info ni
behöver.
Det finns ingen gräns för hur mycket pengar ni kan söka men Sverok Mälardalen
budgeterar olika mycket av sin totala årsbudget till dessa bidrag. Om ni vill veta hur
mycket vi planerar att betala ut just året du söker – mejla oss eller läs den aktuella
budgeten, den finns på hemsidan. Om ni har ett spännande projekt på gång men söker
mer än vad vi kan betala så kommer vi eventuellt kontakta er och se om är intresserade
av en lägre summa.
Alla ansökningar skickas med mejl till info@malardalen.sverok.se.
Deadlines:
Lokalbidrag: ansökan inne senast 31/8
Projektbidrag: ansökan inne senast 31/5 och 30/1

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 aktuellt
verksamhetsår (söker du under 2021 så ska ni haft godkända rapporter från
2021)

•

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

•

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

Följande ska alltid finnas med i varje ansökan:
•

Om ni söker lokalstöd eller projektbidrag

•

Kort beskrivning av er förening

•

Ifyllt och bifogat försättsblad - LÄNK HÄR

•

Föreningens namn och F-Id nummer (numret hittar ni i eBas under fliken
Grunduppgifter)

•

Bankuppgift (bank, kontonummer och clearing nummer)

•

Antal medlemmar i föreningen

•

Referens till när beslutet att söka bidrag togs inom föreningen, till exempel
genom en kopia av justerat styrelseprotokoll (det går bra att ta ett foto eller en
skärmdump av protokollet om ni saknar tillgång till scanner)

Projektbidrag – info och instruktioner
Har ni en grym idé ni vill genomföra? En större turnering, en omstrukturering av
föreningslokalen, inköp av nya stolar eller spel? Kanske vill ni göra en
marknadsföringskampanj för att nå fler medlemmar? Alla är möjliga med Sverok
Mälardalens projektbidrag. Men kom ihåg – Projektbidrag betalas inte ut till
vinstdrivande arrangemang. Här berättar vi hur ni söker.
Utöver de grundläggande kraven och det som ska finnas med i varje ansökan (se s.1-2)
vi även ha in en kort projektbeskrivning, kort och övergripande projektplanering.
Föreningens ekonomiska berättelse och budget från föregående årsmöte samt separat
budget för projektet. Här beskriver vi lite mer om dem.
Projektbeskrivning
Är precis som det låter, en beskrivning av projektet.
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 och Ekonomisk berättelse
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 från Sverok Mälardalen. Föreningens senaste
ekonomiska berättelse ska också bifogas till ansökan.

Lokalstöd – info och instruktioner
Går majoriteten av era pengar åt till lokalhyra? Är ni på gränsen till att ha råd med en ny
lokal? Överväg att söka Sverok Mälardalens lokalstöd. Vi kan ge lokalbidrag till både
verksamhetslokaler och till förråd om max 25% av årshyran. Notera dock att lokalbidrag
betalas ut till lokaler som hyrs kontinuerligt, alltså inte enbart för enstaka evenemang
Utöver de grundläggande kraven och det som ska finnas med i varje ansökan (se s.1-2)
vill vi även ha in:
•

Beskrivning av lokalen (hur stor lokalen är, adress, vilka dagar den är
öppen, om medlemmarna kan låna den även andra tider och vilken
verksamhet som sker i den).

•

Föreningens ekonomiska berättelse och budget från föregående årsmöte.

•

Separat budget för lokalen.

•

Kopia av hyreskontraktet (det går bra att fota av kontraktet, om ni saknar
tillgång till scanner).

