
Guidning i 
bidragsdjungeln



Idrotten är en
dörröppnare
Vi är en del av idrottsrörelsen. Genom
medlemskapet så lovar vi inom
rörelsen att vi skall följa dess stadgar
policies och andra regelverk. 
Exempelvis är vi bundna till 
värdegrunden och att eftersträva det 
som star i idrotten vill. 

Det mesta i dessa dokument är sådant
som en bidragsgivare staller krav på en
bidragsmottagare, men flertalet vet 
också att inte alla föreningar jobbar
med dessa frågor så kontrollfrågor
stalls ofta.

Alla föreningar har en idrottskonsulent
som jobbar hos ert RF SISU district. 
Idrottskonsulenten ska fungera som er 
dörröppnare till bidragsvårlden.

Nationella LOK är den stora
dörröppnaren till bidrag…



Idrottskonsulenten
• Har till uppgift att ha kontakten med 

kommunen. De ska ha koll på vilka 
bidrag som finns till föreningar hos 
kommunen och vilka avdelningar man 
ska kontakta i olika frågor.

• Idrottsdistrikten har ofta representanter 
i olika regionala och lokala stiftelser, 
exv Sparbanksstiftelser.

• Kan fungera som bollplank vid 
ansökan om bidrag även utanför 
idrottsröelsen. Exv allmänna 
arvsfonden.

• Prioriterar föreningar som SISU och 
eller LOK redovisar.

• Idrottsdistrikten har exv hand om 
anläggningsbidraget, men även 
massor av andra bidrag. Det är 
olyckligt men verkligheten inom 
idrotten är sådan at vi som SF (FSF) 
och idrottsdistrikten har samma stöd 
exv återstartsstödet men med olika 
inriktningar. Det går alltså att få bidrag 
inom samma stöd från olika håll! 

På varje idrottsdistrikt  ska 
det finnas minst en som 
kan hjälpa till vid 
ansökningar av EU-bidrag.



Se bidragsgivaren som din sponsor

• Återrapporter.
• Nämn bidragsgivaren

• Hemsida
• Verksamhetsberättelse 
• Bokföringen – undvik att baka ihop allt på ett konto!

• Bidragsgivare ska sällan ”mutas” alltså det kan vara negativt 
att bjuda på lunch, men inte nödvändigtvis en prova-på tur 
om de kan motivera att de behöver förstå verksamheten 
bättre.



Idrottensbidrag söks alla via IOL

• SISU IU – studieförbund lärgrupper ger medel att köpa 
studiematerial eller kan bekosta föredragshållare.
• Flygsports föreningsbidrag blir också större till er förening om ni 

SISU redovisar.

• LOK – det statliga är ett av Sveriges äldsta bidrag från 60-
talet. Idrotten, kommun, region, stat och allmänna arvsfonden 
är överens om att sättet för en idrottsförening att påvisa att 
man har barn & ungdomsverksamhet är genom att LOK-
redovisa.
• Flygsports föreningsbidrag blir också större till er förening om ni 

LOK redovisar.



Bidragen enbart till LOK-redovisande 
föreningar 
• Anläggningsstöd (söks via idrottsmedel hanteras av 

idrottsdistrikt - minst ett pbb)
• Barn- och ungdomsidrott sk projektstöd söks både hos 

Svenska Flygsportförbundet och idrottsdistriktet (olika 
inriktningar). FSF har ca 100 tkr till området trygg flygsport 
2024.



Idrottsbidragen för alla

• Återstartsstöd söks både hos Svenska Flygsportförbundet 
och idrottsdistriktet (olika inriktningar för FSF gäller 
återrekrytering och rekrytering upp till 30 000 kr för LOK 
redovisande föreningar och max 10 000 kr för övriga - först 
till kvarn)… 

• Flygsports föreningsbidrag. 2022 ges enbart till hemsidesflytt 
från IOL, vi breddar oss 2023… 



Återrapportera alltid i IOL

• När ni får bidrag ifrån flygsport eller idrottsdistrikt (bortsett 
från LOK och SISU) så ska det återrapporteras i idrottsmedel 
IOL. Innan återrapporten har kommit in och godkänts kan ni 
bli återbetalningsskyldiga. Det kan man också bli om man 
inte genomfört det man sökt om eller gjort något helt annat 
än vad man sökt om. Det är skattepengar vi hanterar!



Framgångsrika bidragsansökningar

• Viktiga områden att nämna även om verksamheten är liten:
• Barn och ungdomsverksamhet.
• Parasportverksamhet.
• 65+ verksamhet.
• Idrottsförening som är ideell.
• Klimat- och miljöarbete (exv biologisk mångfald).
• Skolverksamhet.
• Alla är välkomna.
• Regionalverksamhet – det är verksamhet som drar invånare från andra 

kommuner till kommunen (flertal föreningar kan faktiskt påvisa att de har 
medlemmar som flyttat till kommunen pga klubbens existens).

• Jämställdhetsarbetet.
• Nyvunna tävlingsframgångar.
• Evenemang de senaste tre åren och planerade kommande två år.



Glöm inte administrationen

• En tumregel för oss förbund är att räkna med 20-25 % i 
administrativa kostnader i föreningsbidragsstöd.

• Det behöver inte bli kostnader, men glöm inte bort 
administrationen. Det krävs minst en slutrapport!



Vid sidan om idrottsbidrag

• Regionala
• Kommunala
• EU bidrag
• Sparbanksstiftelserna
• Allmänna arvsfonden
• Andra stipendier och fonder

Sparbanksstiftelserna vill 
gärna se mer sökande. Jag 
vet att exv Lidköpings FK 
och Borås SFK har fått 
medel därifrån. Åter bra att 
ha god kontakt med sin 
idrottskonsulent för i nästan 
alla dessa stiftelser sitter 
idrottsdistriktet med.
Även allmänna arvsfonden 
och idrottsdistrikten brukar 
ha bra samarbete.



Ny regering…

• Återstartsstödet fasas sannolikt ut 2023…
• 65+ bidrag införs, men oklart till vad.
• Fritidskort till barn & ungdom. Öppnas sannolikt först upp 

2024. Under 2023 skall systemet tas fram… Det är 
barnet/ungdomen som får fritidskortet som kan växlas in hos 
föreningen för att täcka träningsavgifter. Drygt 700 mkr 
avsätts årligen från 2024.



Digital föreningskonferens

• 4-5 februari digital 
föreningskonferens.

• Lördagen en 
inspirationskonferens 
kring exv rekrytering.

• Söndagen erbjuds 
workshopar kring att 
söka bidrag i 
idrottsmedel i IOL.
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