
 
MANUAL 
Här kommer en manual gällande hur din förening söker ersättning för utlägg i samband med 
Svealandsmästerskapen inomhus 
 
Alla deltagande föreningar kan ansöka för: 
Boende – deltagare och ledare          
Måltider – deltagare och ledare 
Bidraget består av max 12 000 kr vilket ska användas till att täcka delar eller alla kostnader för 
föreningen i samband med Regionsmästerskapen.  
 
Ansökan 
Ansökan görs i IdrottOnline via formuläret Aktivitetsstöd IF 
Ni kan ansöka för kost och logi som aktiva och ledare haft i samband med tävlingen.  
I ansökan specificerar ni hur många deltagare och ledare som varit med, vartdera utlägget samt 
totalbelopp. 
Ansökan och underlag ska skickas in senast xxx mars via IdrottOnline efter genomfört 
mästerskap. 
Utbetalning görs inom ca 6–8 arbetsdagar från ansökans inskickande till utbetalning 
 
EXEMPEL PÅ ANSÖKAN FÖR EN FÖRENING I SÖDRA SVEALAND  
I ansökan ska föreningen ange: 
Start- och slutdatum av aktiviteten 
18-19mars 2023 
Vilken målgrupp som avses 
Aktiva och ledare som deltar på Svealandsmästerskapen 
Syfte/mål 
Deltagande på Svealandsmästerskapen i Sollentuna 
Genomförande 
Tävling i två dagar 18-19mars för 10aktiva och två ledare 
Boende paket 430kr /person i 4-bädds och 2-bädds rum på Kungens Kurva 
Mat lunch 95kr/person x 2dagar och middag 120kr/person  
En tydlig budget 
Boende 12x430= 5160kr 
Middag 12x 120kr= 1440kr 
Lunch 12x2x95kr= 2280kr 
Total kostnad 8880kr  
Ansöker om subvention på totalt 8880kr 
Kontaktperson inom föreningen 
Fritz Friidrott 
 
 



 
 
 
EXEMPEL PÅ ÅTERRAPPORT SOM SKALL SKE INOM 30 DAGAR 
Återrapporten ska innehålla: 
Beskriv genomförandet av aktiviteten 
Deltagande på Svealandsmästerskapen inomhus 18-19mars 
Hur många unika personer var med 
12 personer 
En tydlig budgetredovisning 
Boende och mat för 12 personer 8880kr 
Subvention på totalt 8880kr via aktivitetsstödet 
Bifoga kopia på fakturaunderlaget från Södra Svelands Friidrottsdistrikt 
Föreningens måluppfyllelse med aktiviteten 
Vi uppnådde vårt mål genom att så många som ville fick möjlighet att tävla igen 
Kontaktperson inom föreningen 
Fritz Friidrott 
 
Hoppas denna manual var till ett stöd, har ni ytterligare frågor eller behöver stöd med ansökan kontakta 
frida.hogstrand@friidrott.se  


