Stöd för Unga Ledare-satsning via
Idrottslyftet
Idrottsmedel 2019, projektansökan via Svenska Boxningsförbundet
Unga Ledare
Arbetet med Unga Ledare, det vill säga ledare och tränare inom en förening som är upp till och med 26
år gamla, är viktigt för föreningar och för SBF. Både för att fler ska ha möjlighet att delta i
verksamheten även om man inte väljer att utöva idrotten aktivt, utan också för att underlätta för
föreningens rekrytering och få in perspektiv på idrotten samt låta framtidens föreningsledare få en
chans att utbilda sig och utveckla sig. Föreningsträffen kommer att fungera som starten på ett nätverk
av ledare inom boxningen nationellt.
SBF möjliggör därför en extra satsning på Unga Ledare under Idrottslyftet 2019. I samband med
årsmötet i Karlstad 2019, lördagen den 4/5, kommer det att hållas en föreningsträff under lördagen.
För att kunna ta del av stödet för Unga Ledare ska ni som förening delta på träffen under lördagen med
minst en ledare/tränare under 26 år. Föreningar får självklart komma dit och delta på träffen men för
att kunna söka bidrag för Unga Ledare så ska åtminstone en deltagare från föreningen vara under 26
år. Föreningsträffen kommer att ha teman med möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussion.
SBF kommer att anordna en träff under hösten för Unga Ledare med möjlighet att söka bidrag för då
också, om föreningen inte sökt för träffen under årsmöteshelgen. Denna träff är en uppföljning av
årsmötesträffen och får ses som den andra träffen i satsningen mot Unga Ledare. Deltagande på båda
träffarna med Unga Ledare är viktigt för satsningen.
Fast belopp att söka per förening är 2500 kronor. Deltagande med åtminstone en ung ledare på någon
eller båda av träffarna är obligatoriskt för att få ta del av stödet. Förening kan endast söka en gång
under 2019.

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.

