Fria projekt/Verksamhetsutveckling 2019
Idrottsmedel 2019, projektansökan via Svenska Boxningsförbundet
Föreningen ska skapa rekryterings- och utbildningsplaner för att kunna jobba strategiskt inom dessa
områden för att öka kompetensen inom föreningen eller förändra/förbättra/förstärka föreningens
verksamhet. Arbetet görs fördelaktigt tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ute i landet för att få en
kommunikation mellan förening och SISU. Nytt för i år är också satsningar för att aktivt arbeta med
SBF:s Värdegrund och arbete med denna inom föreningar.
Arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling till ett behålla-perspektiv. Det viktiga är att ansökande
föreningar arbetar aktivt, inte bara med rekrytering, utan också med verksamhet som handlar om att
behålla medlemmar och aktiva inom föreningen. Detta handlar både om nya medlemmar men också
att behålla medlemmar i andra roller etc.
Bra om arbetet inriktas för att verksamheten skall kunna tilltala så många olika ambitions- och
kunskapsnivåer som möjligt. Så många aktiva som möjligt så länge som möjligt i en så bra verksamhet
som möjligt, både organisatoriskt och idrottsligt.
Arbetet i satsningarna ska vara riktat mot inkluderande arbete inom föreningen. Även projektet mot
riktade målgrupper är något som är viktigt inom detta område.
Satsningar för att aktivt arbeta med SBF:s värdegrund och arbete med denna inom föreningar är också
möjligt att söka här.
Projekt med inriktning på föreningsutveckling, ledarskapsutbildningar, arbete för att behålla aktiva
inom föreningen eller riktade satsningar mot utvalda målgrupper för föreningen kan med fördel sökas
här.
Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av satsningen, satsningens genomförande samt
aktiviteter inom satsningen och mål/effekter samt målgrupp och tänkt budget för satsningen.
Bakgrund
Varför vill ni genomföra satsningen?
Syfte/mål
Vad ska satsningen leda till? Vilka effekter hoppas ni på?
Målgrupp
Vilken/vilka målgrupper riktar sig er satsning mot? Vilka hoppas ni nå specifikt med satsningen (om det
är någon specifik målgrupp som ska nås?
Genomförande
Hur ska ni arbeta för att uppnå satsningens syfte/mål? Vilka aktiviteter ska genomföras inom satsningen
och varför?
Kontaktperson SISU
Fyll i kontaktperson ni har på SISU Idrottsutbildarna
OBS: SBF ger inte bidrag för att täcka exempelvis lokalhyror, mat vid sammankomster och liknande.
Bifoga i er ansökan ett förslag på kostnadskalkyl.

Vaccinera Klubben
- Under 2019 ska föreningen genomföra ”Vaccinera Klubben” och skicka in kopia på
intyg till Patrik Bengtsson, vik. Förbundskoordinator, patrik@swebox.se. Mer
information finns här http://www.rf.se/vaccinera. Utbildningen är kostnadsfri och tar
inte lång tid.

Återrapport
- Återrapporten skall vara SBF tillhanda senast 2019-12-15, vid godkänd projektansökan skapas
denna återrapport i IdrottOnline. Återrapporten är en viktig del i projektet. För att kunna se
effekter av satsningen och vad den lett till inom just er förening. Återrapporten ligger dessutom till
grund för framtida Idrottslyft men kan också påverka föreningens senare ansökningar om
Idrottsmedel. Är återrapporten inte ifylld innan årets slut blir föreningen dessutom
återbetalningsskyldig på hela beloppet. Ta fram den redan innan projektet drar igång för att lättare
kunna fylla i efter avslutat projekt.

Så här söker ni:
1) Logga in på er IdrottOnline Klubbsida, alternativt upprätta en sådan om den saknas
När ni hittat fram till ansökningsformuläret:
2) Välj prioriterat område
3) Välj förbundsprojekt i rullisten ”Utbildning”
4) Döp ansökan till/projektnamn, till exempel Tränarutbildning Steg I
5) Ange start-/slutdatum
6) Ange målgrupp
7) Ange ett belopp, till exempel 1000kr
8) Välj utbetalningskonto (Gäller för er som har både pg och bg angivet i rullisten)
9) Fyll i finansiering
10. Fyll i om ert projekt tar hänsyn till något av områdena i rullisten
11. Beskrivning av ansökan: Ange deltagarens för- och efternamn, om det är deltagare vid olika
utbildningstillfällen specificera detta
12) Tryck på knappen Ansök

Återrapport
- Återrapporten skall vara SBF tillhanda senast 2019-12-15, vid godkänd projektansökan skapas
denna återrapport i IdrottOnline. Ta fram den redan innan projektet drar igång för att lättare kunna
fylla i efter avslutat projekt.

