Utbildning – subvention via Projektstöd IF
Projektstöd IF 2022, projektansökan via Svenska Boxningsförbundet
Vad:
Ni ansöker om subvention för er medverkan på utbildning arrangerad av SBF eller något av
våra 10 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.
Detta projektstöd ska användas för att all barn- och ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av
ledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika
utveckling.
Projekt beviljas för Boxningsförbundets egna tränarutbildningar samt SISU Idrottsutbildarnas
idrottsövergripande utbildningar. Fortbildning av tränare inom andra områden är också det
möjligt att söka för.
Subventionen gäller för deltagaravgiften på våra Stegutbildningar (I, II, III och IV) för tränare
och ledare samt domar/tävlingsledarutbildningar och diplomdomare. Även
idrottsövergripande utbildningar som ingår i SISU:s utbildningsprogram kan subventioneras,
dock får inte dubbelfinansiering ske. Förening kan inte få hel subvention från både SBF och
SISU-distrikt för samma utbildningstillfälle.
En 100%-subvention med tanke på den situation som varit med Corona-viruset under våren.
Om Utbildningssatsningen
Utbildning är en av hörnstenarna i SBF:s verksamhet för att kunna förmedla en syn på boxning,
ledarskap och andra ämnen som svensk boxning vill förmedla. Vi håller också på med ett
arbete för att utveckla våra tränar- och ledarutbildningars innehåll och format för att uppdatera
och anpassa oss efter idrottsrörelsen och samhället.
Subventionstrappan finns för att möjliggöra för föreningar att sända deltagare på utbildningar för
att förstärka sin verksamhet inom träning och tävling. Vi uppmanar föreningar att skicka sina
tränare och ledare på utbildningar i SBF:s regi för att hjälpa sina tränare och ledare med att få
en bra start som tränare.
Utbildningar inom ledarskap och andra ämnen som hålls av exempelvis SISU, RF eller SOK
kan också vara möjligt att få subventionerade men det måste diskuteras i varje enskilt fall med
förbundskoordinator.
Hur:
Föreningarna ska skicka in en planering för vilka utbildningar och hur många man skickar på
utbildningen för att kunna få ut sin subvention, inte som tidigare att subventionen skapas av
oss. Detta för att föreningarna ska tänka kring sin egen utbildningsplanering. Föreningar kan
skicka in en övergripande ansökan för flera utbildningar eller en ansökan för varje utbildning.
Det finns en möjlighet att söka subvention för andra utbildningar (ledarskap, rörelseträning och
annan relevant utbildning) i ansökan men de får inte dubbelfinansieras. Andra utbildningar ska
alltid diskuteras med förbundskoordinator innan ansökan. Vi uppmuntrar till att våra föreningar
utbildar sina ledare och tränare.

Kriterier för föreningar att uppfylla för att kunna söka:
Projekten ska vara påbörjade och avslutade 2022 (22-01-01 - 22-12-31). Observera
att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 31 januari 2023 för
att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.
Sista ansökningsdag är 2022-12-31
•

Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

•

Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.

•

Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från
annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men
dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli
återbetalningsskyldig.

•

Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända
för att kunna söka föreningsstöd 2021. Det är enbart föreningar med godkända projekt
som behöver göra detta.

•

Budget/kostnader, projektplan, genomförande, syfte och mål för projektet skall redovisas
i ansökan och redovisning.

•

Medlemsavgiften ska vara betald till SBF – föreningen ska alltså vara medlem i SBF.

•

Inga skulder till SBF får finnas från ansökande förening – inga projektansökningar
godkänns så länge föreningen har en skuld till SBF.

•

Föreningen ska genomföra/ha genomfört ”Vaccinera klubben” samt utbildningen ”Ren
Vinnare”.

Så här gör ni för att söka idrottsmedlet:
Så här söker ni:
1) Logga in på er IdrottOnline Klubbsida, alternativt upprätta en sådan.
När ni hittat fram till ansökningsformuläret, som ni hittar under Skapa Ansökan:
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
Vaccinera Klubben

- Under 2022 ska föreningen genomföra ”Vaccinera Klubben” och skicka in kopia
på intyg till Patrik Bengtsson, 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 2023-01-31, 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.

