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POLICY FÖR PROJEKTBIDRAG 
 

 
OM PROJEKTBIDRAG 
Alla medlemsföreningar i Sverok Stockholm-Gotland har lika rättigheter att söka stöd av 
distriktet. Detta dokument innehåller policyn för Projektbidragsansökan.  
 
Projektbidragsansökan gäller för ekonomiskt stöd som föreningen anser sig ha behov av för att 
genomföra ett projekt. 
För utrustning föreningen vill låna av distriktet, hjälp med marknadsföring eller liknande behövs 
ingen projektbidragsansökan utan kontakta styrelsen direkt på styrelsen@stockholm.sverok.se 
Detta gäller även för utrustning föreningen vill att distriktet köper in nytt för att kunna låna.  
 
Ansökan behandlas av styrelsen eller av styrelsen utsedd ansvarig.  
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.  
 
Bidragsansökningar för mer än 5000 SEK behandlas i perioder. 
Ansökningar upp till 5000 SEK behandlas löpande i den mån som är möjlgt och bör inkomma 2 
månader innan projektets start. 
 
Vid ansökan på 10 000 SEK och över så måste en representant från föreningen träffa styrelsen för 
att föredra ansökan innan den tas upp på ett styrelsemöte. 
 
 
KRAV PÅ FÖRENING SOM SÖKER BIDRAG 
För att din förening ska kunna ansökan om projektbidrag ska föreningen vara godkända i eBas 
för verksamhetsåret, samt tillhöra Stockholms Län. 
 
Om ansökan görs så pass tidigt på året att föreningen ej ännu haft årsmöte ska föreningen varit 
godkända i eBas föregående verksamhetsår.  
 
Föreningar som tillhör Gotlands län bör vara medvetna om att distriktet ej får använda pengar vi 
fått i bidrag från Stockholms Landsting, som utgör den övervägande majoriteten av vår 
finansiering, någon annanstans än i Stockholms Län. Detta är inte något distriktet har beslutat 
om. 
 
Distriktet har möjlighet att ge bidrag till föreningar på Gotland med intäkter som kommer från 
annat håll, kontakta därför styrelsen direkt på styrelsen@stockholm.sverok.se om din föreningen 
tillhör Gotlands Län och är intresserade av projektbidrag. 
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KRAV PÅ ANSÖKAN 
För att projektbidragsansökan ska bli godkänd ska den innehålla: 
 
➧PROJEKTBESKRIVNING 
Beskrivning av projektet där det nämns vad föreningen vill åstadkomma och hur det ska göras, 
hur projektet gynnar distriktet, under vilken tid projektet pågår och eventuella risker med 
projektet. Föreningen har även möjlighet att lägga till annan information de vill upplysa distriktet 
om här.  
 
➧KOMPLETT BUDGET 
En specifik budget där alla tänkta utgifter och inkomster står med där både utgifter och 
inkomster grundar sig på exakta siffror. Minst 50% av finansiering bör komma från annat håll än 
projektbidragsansökan och föreningen får ej planera att gå med vinst på projektet. 
 
➧KONTAKTUPPGIFTER 
Ansökan ska innehålla namn, mejl och telefonnummer till ansvarig person för ansökan samt till 
föreningen. Med fördel används samma kontaktinformation till föreningen som finns i eBas. 
 
➧BANKKONTO TILL FÖRENINGEN 
Föreningen ska ha ett godkänt föreningskonto.  
Distriktet betalar inte ut bidrag kontant eller till ett personligt konto. 
Undantag från denna regler görs för mindre summor då förbundet Sverok inte längre erbjuder 
föreningskonto via Nordea. Undantaget kommer gälla så länge förbundet Sverok godkänner 
utbetalning av bidrag till personliga konton och med samma villkor.  
 
➧BILAGOR 
Till projektbidragsansökan ska föreningen skicka med sitt senaste årsmötesprotokoll. Protokollet 
ska vara attesterat och eventuella bilagor ska skickas med.  
 
 

BESLUTSPERIODER 
Ansökningar om projektbidrag som avser mer än 5000 SEK tas beslut om i tre perioder per år. 
 
➧ANSÖKNINGSPERIODER 
Period 1: 1 januari - 30 april 
Period 2: 1 maj - 31 augusti 
Period 3: 1 september - 31 december 
 
➧BESLUT SENAST 
Period 1: 31 maj 
Period 2: 30 september 
Period 3: 31 januari 
 
Projektbidrag som avser samma period ansökan är inlämnad kommer ej tas beslutas om i förtid.  
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RIKTLINJER FÖR BESLUT 
Projektbidragen finns till för 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 kommer styrelsen premiera projekt som: 

● är nyskapande. 
● ger ett bestående värde för distriktet. 
● genomförs i samarbete mellan två eller fler föreningar. 
● gynnar mötesplatser för spelintresserade och föreningar 
● gynnar socioekonomiskt utsatta områden inom distriktet.  
● gynnar verksamhetsgrenar där projektbidrag inte tidigare under året betalats ut. 

 
Styrelsen premierar inte, men kan ge bidrag till projekt som är: 

● årligen återkommande.  
● från förening som tidigare eller samma år fått projektbidrag. 
● från föreningar som har möjlighet att finansiera projektet själva. 

 
 

ÅTERKOMMANDE EVENEMANG 
Projekt som baseras på återkommande evenemang kan få projektbidrag från distriktet om det 
gäller utökning av arrangemanget genom t.ex. större lokal eller arrangemang som tar hänsyn till 
punkter styrelsen premierar (se “Riktlinjer för beslut”). Styrelsen beviljar dock inte projektbidrag 
till samma återkommande arrangemang två år i rad.  
 
Vi rekommenderar att projekt som baseras på ett återkommande arrangemang jobbar för att bli 
ekonomiskt självgående, och kan hjälpa föreningar med lösningar på detta som inte syftar till 
projektbidrag från distriktet. Detta för att återkommande arrangemang inte bör bli beroende av 
årliga bidrag från distriktet.  
 
 

UPPFÖLJNING 
När en projektsbidragsansökan 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. 
 
Om föreningen inte lämnar in en slutrapport inom avsatt tid blir föreningen återbetalningsskyldig 
för hela projektbidraget. Om föreningen lämnar in en inkomplett slutrapport blir föreningen 
återbetalningsskyldig för den del av projektbidraget som inte redovisas, om föreningen inte 
kompletterar ansökan i rimlig tid.  
 

AVTAL 
Om ansökan blir godkänd kommer distriktsstyrelsen upprätta ett avtal mellan Sverok 
Stockholm-Gotland och föreningen. Avtalet ska upprättas i två exemplar, ett till vardera part.  
 
Först när avtalet är påskrivet av båda parter kommer pengarna att betalas ut.  
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