
Detta dokument har till syfte att tydliggöra hur Sverok Mälardalens styrelse resonerat i
samband med hanteringen av projektbidragsansökningar under period 1 år 2022.

Bakgrund

Inför denna ansökningsperiod så ville vi underlätta att så många föreningar som möjligt
skulle komma in med korrekt utformade ansökningar. Detta så att vi i styrelsen enklare skulle
kunna rättvist hantera alla ansökningar som kommit in. Samt för att alla föreningar på ett
transparent och tydligt sätt skulle kunna förstå varför vi fattat våra beslut i samband med
hanteringen.

Därför valde vi att lägga upp processen på ett sådant sätt att om man var det minsta osäker
så skulle man skicka in sin ansökan senast 5 dagar innan sista ansökningsdag. I detta fall 5
januari Då skulle vi kunna svara på alla frågor som föreningarna kunde ha samt underlätta
och guida våra föreningar, som behövde detta, i deras arbete att komplettera sina
ansökningar om någonting saknas eller om det fanns otydligheter vi i styrelsen ville få svar
på innan beslut.

De som skickade in sina ansökningar till sista ansökningsdatum (10 januari), men alltså efter
5 januari, skulle därmed i normalfallet få sin ansökan bedömd utan möjligheter till
komplettering. Detta för att styrelsen skulle kunna fatta ett så snabbt beslut som möjligt
samtidigt som en god arbetsmiljö säkerställdes för styrelsen.

Vi har dock denna gång även hört av oss till alla föreningar oavsett ansökningsdatum, delvis
då det varit så många sökanden, och delvis för att det är en viktig fråga och hört oss för om
hur man skulle hantera ett mindre bidrag än det ansökta. Detta för att inte bevilja ett bidrag
till ett projekt som en förening sedan inte känner man kan genomföra med hänsyn till
personella resurser och arbetsmiljö eller liknande.

Dessa sätt att hantera bidrag hoppas vi kunna fortsätta med i framtiden och kommer
utarbeta bättre sätt att göra detta på.

Ställningstagande

De föreningar som inkommit med ansökningar som behöver kompletteras för att kunna göra
en rättvis bedömning och jämföra med andra ansökningar har fått möjlighet att göra så. I
grunden har det handlat om att följa de riktlinjer och instruktioner som finns i samband med
att skicka in en ansökan,

De föreningar som av olika skäl inte gjort begärda kompletteringar eller inte gjort dessa i så
stor omfattning som krävs för att utgöra ett jämförbart material kommer tyvärr inte få sina
ansökningar behandlade. Vi hoppas dock att man söker igen till nästa ansökningsperiod då
vi självklart vill hjälpa våra föreningar att möjliggöra de projekt och all den verksamhet de
bara kan.

De föreningar som svarat på de frågor vi ställt kommer när de jämförs med de som inte gjort
detta ha en fördel i hanteringen då vi helt enkelt har bättre underlag.



Vi har också tagit hänsyn till att kunna fördela bidragen över alla de tre regionerna som finns
i vårt distrikt Västmanland, Uppsala och Sörmland.

Till sist har vi när det kommit till föreningar som aldrig tidigare sökt bidrag och beviljats
bidrag jämför med de som fått beviljats bidrag premierat de som inte tidigare beviljats bidrag
något. Detta för att möjliggöra att nya föreningar och/eller verksamheter eller liknande i
nuvarande föreningar får en chans att starta upp och på så sätt skapa så mycket
verksamhet som möjligt för Sveroks medlemmar.

I övrigt så hänvisar vi till de individuella svar som gått ut till alla föreningar som haft aktiva
ansökningar i denna ansökningsperiod eller våra protokoll när vi hinner få upp dessa.


