
Detta dokument har till syfte att tydliggöra hur Sverok Mälardalens styrelse resonerat i
samband med hanteringen av lokal- och projektbidragsansökningar inkomna i november
2022.

Bakgrund

Inför 2022 års ansökningsperioder har vi lagt mer tid på att underlätta för föreningar att
skicka in korrekt formade ansökningar i god tid och underlätta styrelsens bedömning av
dessa ansökningar.

Detta gjordes genom att:
- Uppmaning om att skicka in ansökan senast 25 november dvs 5 dagar innan sista

ansökningsdag för att kunna stötta upp föreningar med eventuella frågetecken &
kompletteringar.

- Följdfrågor till ansökningar bl.a. hur man skulle hantera ett mindre bidrag, för att inte
bevilja ett bidrag till ett projekt som en förening sedan inte kan genomföra.

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

Ställningstagande

- Föreningar som inkommit med ansökningar 5 dagar innan sista ansökningsdag och
som behöver kompletteras (saknar delar som ska vara med enligt riktlinjer &
instruktioner för ansökan m.m.) har fått möjlighet att göra så.

- 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!

- Föreningar som svarat på de frågor vi ställt kommer när de jämförs med de som inte
gjort detta, har en fördel i hanteringen då vi får ett mer omfattande underlag att utgå
ifrån.

- Hänsyn har tagits till att kunna fördela bidragen över alla de tre regionerna som finns
i vårt distrikt Västmanland, Uppsala och Sörmland.

- Föreningar som aldrig tidigare sökt bidrag har tagits i akt och får förtur framför
föreningar som har tidigare fått bidrag. Detta för att möjliggöra att föreningar som inte
brukar ta tillvara på ekonomiska möjligheter/är nystartade får extra god möjlighet för
tillväxt.

- Föreningens ekonomi får inte vara så god att man kan genomföra evenemanget utan
Sverok Mälardalens medel om det inte finns skäl för det.

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.

Vi hoppas att bidrag under denna period främjar spelkulturen och välkomnar er att söka
kommande period. Ifall frågetecken finns är man välkommen att kontakta oss på
info@malardalen.sverok.se.
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