Utbildning – subvention via Idrottslyftet
Idrottsmedel 2018, projektansökan via Svenska Boxningsförbundet

Ni ansöker om subvention för er medverkan på utbildning arrangerad av SBF eller något av våra 11
SDF samt övriga utbildningar. Om medverkan uteblir, erhålls ingen subvention men faktura kommer
ändå ställas till föreningen som deltagare tillhör. Om föreningen har en planerad utbildningsplan i
samarbete med SISU Idrottsutbildarna och där man som förening tar del av SISU resurs för
utbildningsinsatser till 100% kan man inte heller ta del av Idrottmedel genom SBF. Vi kommer från
och med 2018 att sköta alla ansökningar för tränar- och ledarutbildningar från SBF:s sida. Medlet
kommer inte att vara sökbart från er föreningar. När ni som förening skickar era tränare/ledare eller
domare på utbildningar anordnade av SBF eller något av våra 11 SDF så kommer vi att efter
avslutad utbildning ta in närvaron från kursen och fakturera föreningen. När fakturan från
utbildningen är betald kommer SBF att göra en ansökan åt föreningen med följande
subventionering för utbildningar. Denna genomgång av utbildningar och sammanställning kommer
att ske kvartalsvis (jan-mar, apr-jun, jul-sep, okt-dec,). SBF vill påpeka att föreningen fortfarande är
ansvarig för att den återrapport som skapas i och med att ansökan görs skickas in!
Subvention för Tränarutbildning
•

Steg I – IV, 100 % av kursavgift

Domare
•

Steg I – II, 100 % av kursavgift

Diplomdomare
•

Steg I, 100 % av kursavgift

Tävlingsledare
•

Steg I, 100 % av kursavgift

Övriga utbildningar
•

SISU, upp till 50 % av kostnaden enligt överenskommelse

•

SOK, upp till 50 % av kostnaden enligt överenskommelse

Övriga och annan arrangör av utbildning kan godkännas efter diskussion med den som är ansvarig för
Idrottslyftet på SBF Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se
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Vaccinera Klubben
- Under 2018 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 att genomföra.

Återrapport
- Återrapporten skall vara SBF tillhanda senast 2018-12-15, 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.

Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
Tel: +46 (0)8 699 60 00

Org. nr: 802000-4183
Webb: www.swebox.se
E-post: competition@swebox.se

