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PROJEKTSTÖD IF 2020
Nu är vi öppnat upp så ni kan börja söka idrottsmedel för 2020, alla projekt måste kunna
kopplas ihop med den utvecklingsplan som vi tagit fram och som Riksidrottsförbundet
godkänt.

Idrottsmedel 2019 omfattar 2 områden
Projektstöd IF - ungdomar
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13-20 år
Inriktning att få föreningarna att ändra struktur och kultur för att få målgruppen att
stanna kvar i den organiserade idrotten
Inriktningar som beviljas av ÅFF:
 Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen
fortsätter idrotta
 Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg,
välkomnande och inkluderande
 Här har vi satt ett tak på 20 000:- Vi kommer inte bevilja projekt pengar till 9-9
mål (Här kommer det att komma en annan satsning)
Projektstöd IF - utbildning
Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står
ungdomar närmast, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn
och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas
utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och
ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är
aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.
Definition av aktivitetsledare En ledare som planerar och genomför den idrottsliga
verksamheten för barn och ungdomar.
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.
Inriktning Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och
ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och
ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.
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Inriktningar som beviljas av ÅFF
 Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom
ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser
(ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.
 C-DIPLOM i föreningsregi
Idrottsmedel att söka 2300:ÅFF fakturerar tillbaka 1400:-/person, föreningen behåller 900:-/deltagare
ÅFF ansvarar för arvode, sociala avgifter och resor för instruktörer, föreningen håller
kursmaterial, lokal, plan, mat och fika under utbildningen.
Den förening som har utbildningen söker idrottsmedel för alla deltagare.
 B-DIPLOM ÅFF-regi
ÅFF fakturerar kursavgift 4500:-/deltagare, föreningarna får söka idrottsmedel 4000:/deltagare
 A-DIPLOM ÅFF-regi
ÅFF fakturerar kursavgift 4500:-/deltagare, föreningarna får söka idrottsmedel
4000:-/deltagare
 MV-C ÅFF-regi
ÅFF fakturerar kursavgift 1800:-/deltagare, föreningen får söka Idrottsmedel
1300:/deltagare
 MV-B ÅFF-regi
ÅFF fakturerar kursavgift 3000:-/deltagare, föreningen söker Idrottsmedel 2500:/deltagare
Använd ansökningsformuläret för respektive område, när det gäller tränar- och
ledarkompetens markera den utbildning ni söker medel för och antalet. Ansök efter att
utbildningen genomförts.
För C-diplom som körs i föreningsregi är det den förening som arrangerar som söker
medel för alla.
För övriga utbildningar söker varje förening som anmält deltagare för sina ledare.
Gör en ansökan för varje tillfälle.
Alla projekt som söks måste kunna kopplas till något av områdena.
Varje område har en egen ansökningsblankett och återrapportblankett, med samma
namn.
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