Materialstöd via Idrottslyftet
Idrottsmedel 2019, projektansökan via Svenska Boxningsförbundet
Samarbetsprojekt
Ett stöd för att möjliggöra samarbeten mellan föreningar gällande träning, sparring samt
verksamhetsutbyte. Först och främst tänkt som ett regionalt stöd med ett maximalt belopp på 4000
kronor per projekt att söka. Ansökande föreningar ska då presentera en gemensam plan för
samarbetet, effekter samt hur det utvecklar deras verksamhet, inte bara boxningsmässigt. Kan bara
sökas en gång per förening (det vill säga en förening kan inte söka samarbete med flera olika föreningar
och få stöd för samtliga). Två föreningar i ett samarbete kan heller inte söka för samma samarbete. En
förening kan dock vara samarbetspartner i flera samarbeten.
Stödet är tänkt att finansiera reskostnader, ev. logi samt arvode för föreläsare. Möjlighet att söka för
att tillsammans anordna träningshelger dock så ska det ske utbildningsinsatser för boxare, tränare,
organisationsledare eller föräldrar i samband med aktiviteterna som det söks bidrag för. Tanken är att
stimulera erfarenhetsutbyten och samarbeten med föreningar regionalt för att skapa samarbeten över
föreningsgränserna, både träningsmässiga och utbildningsmässiga. Genom att möjliggöra för
föreningar att söka vissa medel för regionala samarbeten hoppas vi att kunna hjälpa föreningar att
utveckla sin verksamhet på flera plan, både idrottsligt och organisatoriskt.
Maxbelopp att söka per förening: 5000 kronor.
I ansökan skall anges mellan vilka föreningar samarbetet är tänkt att ske, hur samarbetet kommer att
gå till rent konkret, effekter av samarbetet och vilken/vilka utbildningsinsatser som kommer att
genomföras under samarbetet. Dessutom ska målgrupp för samarbetet anges, inte bara matchboxare
utan satsningen är tänkt att fungera som samarbete över föreningsgränserna för att kunna behålla och
utveckla boxare i övergångsperioder mellan exempelvis diplom och ungdom, junior till senior eller för
att underlätta för boxare som inte känner sig redo för matchboxning ännu att få chans att boxas i en
annan miljö.

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 gratis och tar inte
lång tid att genomföra.

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.

