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STOCKHOLM

PROJEKTBIDRAGSPOLICY 
 

Policyn är ett levande dokument och bör uppdateras löpande allt eftersom verksamheten 
förändras. Den här policyn handlar om projektbidrag från Sverok Stockholm. 

 

Antagen av Sverok Stockholms styrelse på styrelsemöte 9, 2/6 2015 
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Alla medlemsföreningar i Sverok Stockholm har lika rättigheter att söka stöd av 
distriktet. Ansökan kan gälla ekonomiskt eller materiellt stöd, eller annan form av stöd 
som föreningen anser sig ha behov av. Ansökan skall alltid behandlas av styrelsen eller 
av en av styrelsen utsedd ansvarig. Ansökan bör lämnas in senast två månader innan 
arrangemangets start, framförallt vid större summor (över 5000 kr) för att ansökan ska 
kunna behandlas i tid. 

Styrelsens beslut att avslå eller bifalla en ansökan skall alltid innehålla en motivering 
som ska stå med i protokollet, samt meddelas till den sökande föreningen. Ansökan ska 
behandlas enligt denna policy eller i undantagsfall så som styrelsen finner lämpligt. 

Vid ansökan på 10 000 kr och över så måste en representant träffa styrelsen för att 
föredra ansökan innan den tas upp på ett styrelsemöte. Det är bra om det görs även vid 
mindre summor. 

I. Ansökan måste innehålla 
- Projektbeskrivning 

- Komplett budget 

- Kontaktuppgifter ansvarig person 

- Kontaktuppgifter förening 

- Konto till förening 
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II. Riktlinjer 
Projektbidragen syftar till att främja utveckling, nyrekrytering och etablering inom 
spelhobbyn i Stockholm, samt att skapa ett större utbyte mellan våra föreningar. Därför 
ska de främst gå till projekt som verkar i denna riktning. Vid bedömning av ansökningar 
bör styrelsen därför: 

- Premiera nyskapande projekt. 

- Premiera projekt som ger ett bestående värde för distriktet, t.ex material som 
kan lånas ut. 

- Premiera projekt som genomförs i samarbete mellan två eller fler föreningar. 

- Årligen återkommande projekt ska inte premieras, ett arrangemang ska inte bli 
beroende av årliga bidrag från distriktet 

- Projekt som gynnar mötesplatser för spelintresserade och föreningar 

- Projekt som gynnar mötesplatser för spelintresserade och föreningar 

III. Önskvärt 
Om man söker bidraget bör uppfylla nedanstående punkter, men styrelsen kan välja att 
bevilja bidraget även till projekt som inte gör det. 

- Minst 50% av finansieringen bör komma från annat håll. 

- Träffbidraget från Sverok bör sökas. 

- Distriktets Regionala Föreningskonsulent bör kontaktas för att diskutera 
ytterligare stödresurser. 

IV. Uppföljning 
När en distriktsbidragsansökan har blivit beviljad och genomförd ska föreningen lämna 
in en slutrapport inom den satta tidsperioden. Avtal, ansökan och annat som rör 
ansökan ska arkiveras av distriktet. Gamla ansökningar och avtal ska gå att finna på 
kansliet eller på hemsidan. 

V. Återkommande arrangemang 
Ett återkommande arrangemang bör inte bli beroende av årliga bidrag från distriktet. Vi 
rekommenderar att återkommande arrangemang jobbar för att bli mer självgående. 
Distriktet kommer att behandla dem på samma sätt som andra ansökningar, men 
projekt som inte tidigare fått bidrag kommer att prioriteras. 

VI. Avtal 
Om bidraget rör pengar, lån eller om behov finns, ska styrelsen se till att det upprättas 
ett avtal mellan Sverok Stockholm och föreningen. Avtalet ska upprättas i två exemplar, 
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STOCKHOLMett till vardera part. 
Först när avtalet är påskrivet av båda parter kommer pengarna att betalas ut. 


