Normer för distriktsbidrag 2021
De nya normerna är sådana att distrikten uppmuntras att jobba med saker
som stärker SGVF:s verksamhet och ekonomi. Bidragens ändamål är till för
att utveckla distriktens verksamhet.
Svenska Gång- och Vandrarförbundets specialdistriktsförbund, SDF, kan
ansöka och erhålla bidrag för sin verksamhet enligt följande bidragsnormer.

I

Grundbidrag

A) Bidraget utbetalas till SDF (distriktsförbunden) som under året haft årsmöte, valt styrelse
samt fullgjort övriga skyldigheter som fordras för att erhålla bidrag.
500 kr
B) Antal föreningar i distriktet
50 kr/ förening
Med förening menas förening som är medlem i SGVF och som har erlagt årsavgift
bidragsåret.
C) Antal föreningar i distriktet som redovisat LOK-stöd under Gång och Vandring
500 kr/ förening
D) Antal föreningar som har Idrottonline under Gång och Vandring och minst 10 medlemmar
registrerade på hemsidan. Finns inte föreningen i Idrottonline ska detta uppmuntras till att
aktivera sin Idrottonlinesida.
200 kr/ förening
II

Ungdomsverksamhet

A) Aktivitet/projekt som leder till LOK-stöd men ligger utanför vanlig verksamhet.
Minst 5 tillfällen med 20 deltagare.
500 kr/aktivitet
III

Tävlingsverksamhet
A) DM
För arrangerande av DM i klasserna 11–25 år.
Minst två startande i varje klass.

200 kr/ delt.
max 3000 kr

B) Gångiaden
För varje deltagare i Gångiadens riksfinal.
200 kr/ delt.
max 5000 kr
C) SM (alla SM)
För varje deltagare vid SM i klasserna
13–25 år

200 kr/ delt.
max 5000 kr
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IV

Motionsverksamhet

A) Minst 10 motionsarrangemang under året.
1000 kr
Som motionsarrangemang menas arr. där minst 25 deltagare gått eller vandrat minst 5 km
och att arrangemanget utlysts på SGVF:s eller Vandrings hemsida senast 31 mars.
Sverigevandringen eller Tjejgåing ingår inte i denna punkt.
B) För Tjejgåingarrangemang där SDF
varit medarrangör. Minst 200 startande.

1000 kr

C) Sverigevandringen
Ange antal föreningar som har arrangerat Sverigevandringen.

100 kr/förening
Max 3000 kr

V

Domarverksamheten

A) För uppdrag vid nationell tävling, SM eller landskamp
200 kr/ uppdrag
B) Övriga domaruppdrag
50 kr/ uppdrag
VI

Utbildningsverksamhet

A) För lärgrupper (studiecirklar) som arrangerats av förening eller distrikt och som
rapporterats till SISU. Minst 5 cirklar. Lärgrupper som handlar om utveckling, fördjupning
eller kunskapsutbyte betraktas som lärgrupp. Styrelsemöten med någon av de nämnande
punkterna räknas som lärgrupp.
100 kr/ cirkel
Max 3000 kr
B) Ledarutbildning där minst 3 ledare genomgått ledarutbildning arrangerat av SISU, SGVF
eller annat organ godkänt av SGVF.
100 kr/deltagare
Max 3000 kr
VII

PR och rekryteringsverksamhet

A) Besök i nya skolor på uppdrag av SDF i syfte att rekrytera nya gångare eller att bilda
nya föreningar. Rapport ska lämnas med skolans namn, besökta årskurser, antalet som
deltog.
Med ny skola menas att det är nya elever som är målgruppen.
Besöket ska vara registrerat som lärgrupp.
200 kr/besök ny skola.
Max 4000 kr
B) Andra åtgärder i syfte att bilda nya föreningar eller att bilda gång- eller vandringssektion i
befintliga föreningar.
500 kr/ ny förening eller sektion.
Föreningarna ska uppfylla kraven enligt I Grundbidrag B och D.
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Slutredovisning
Slutredovisning av SDF-bidrag skall göras på fastställd blankett,
underskriven av distriktsordföranden eller annan styrelseledamot
samt revisor utsedd av SDF.
Redovisning skall endast avse deltagare från eget distrikt.
Slutredovisningen skall vara kansliet tillhanda senast den 30 april.
Om redovisningen inkommit efter 30 april utbetalas ej bidraget.

Utbetalning
Utbetalning av SDF-bidraget sker senast den 30 maj.
För att SDF-bidraget ska utbetalas fordras
att verksamhets, förvaltnings- och revisionsberättelse för
bidragsåret inkommit till kansliet senast den 30 april.
att årsmötesprotokoll för innevarande år har insänts till kansliet.

Vi frågor ta kontakt med kansliet på info@gang.rf.se eller
på 0709265933 för att få stöd i vad du kan registerara i er ansökan.
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