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Idrottslyftet 2013
Utbetalningar för 2013 (1/1-31/12
31/12 2013) har avslutats med 0 kronor kvar i budget, d.v.s. inga medel
”brann inne”.
Sista utbetalning genomfördes 19 december.
Under 2013 har SGVF fått in 13 st ansökningar varav endast 1 ansökan har nekats i sin helhet.
Sista dag för Återrapportering till RF för SGVFs medlemmar är 15 mars och förbundet har satt som
krav att återrapport för 2013
3 ska vara förbundet tillhanda innan någon ny ansökan kan göras.
Idrottslyftet 2014
Medlemmar inom SGVF kan för 2014 välja följande inriktningsalias för sina projekt
•

Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill”

•

Samarbete med skola

•

ra barn och ungdomar till föreningsverksamhet
Rekrytera

•

Behålla ungdomar i föreningsverksamhet

•

Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer

Idrottslyftansökande medlemmar möter följande text i SGVFs förbundsformulär:
Idrottslyftet 2014
För att få söka bidrag
idrag från Idrottslyftet 2014 skall föreningen ha rapporterat alla tidigare Idrottslyftprojekt samt
redovisa LOK-stöd.
De föreningar som ännu inte börjat arbeta med LOK
LOK-stöd
stöd kan kontakta kansliet alternativt Idrottslyftansvarig
för mer information!

Ansökan
Vilken organisation föreningen ska kontakta beror på vad ni vill göra för att skapa bättre förutsättningar för
barns och ungdomars idrottande. Föreningar som vill utveckla sin barn
barn- och ungdomsverksamhet genom att
arbeta med ett eller flera av ovanståend
ovanstående
e prioriterade områden har möjlighet att ansöka om medel från sitt
specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.
Föreningen vill:- göra insatser inom ett eller flera av Idrottslyftets Specialidrottsförbund
prioriterade områden.
Kontakta ert: Specialidrottsförbund
Föreningen vill:
- rekrytera barn och ungdomar till föreningsförenings Distriktsidrottsförbund
verksamhet samt utveckla och öka tillgängligheten
till anläggningar och idrottsmiljöer.
Kontakta ert: Distriktsidrottsförbund
Föreningen vill:
- få stöd i arbetet att utveckla verksamheten så att SISU Idrottsutbildarnas distrikt Föreningen gör som
”Idrotten vill”
Kontakta ert:: SISU Idrottsutbildarnas distrikt
Följande sökstopp gäller:

•

1 mars: för projekt som beräknas genomföras under våren 2014. Beslut om medel lämnas senast 15

mars.

•
1 juni: för projekt som beräknas genomföras under sommaren/hösten 2014.
Beslut om medel lämnas senast 15 juni.
1 oktober: för projekt som beräknas genomföras under hösten/vintern 2014.
Beslut om medel lämnas senast 15 oktober.

•

Följande information har gått ut till SGVFs styrelse:
Idrottslyftansvarig har under hösten missat att rapportera in analyssvar till RFs ”Kartläggning
”Kartläggning- och
analysarbete” varpå RF meddelat att SGVFs utvecklingsstöd
utvecklingsstöd för fjärde kvartalet 2013 (á 129 500 tkr)
kommer att frysa inne. Idrottslyftansvarig tog därefter, tillsammans med ordförande, kontakt med
Lena Björk, RF för att diskutera frågan och ordförande fick information om att SGVFs skulle inkomma
med särskild
ld motivering till varför våra analyssvar uteblivit och skicka denna till Rådet för Idrottslyftet
för diskussion den 30 januari. Lena Björk, RF har därefter meddelat att Rådet för Idrottslyftet bestämt
att SGVF får förlängd svarstid till den 28 februari.
Enkäten besvarades den 7 februari och lämnades till RF.
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