
   

 

 
Ansökan om 

 Ledarutbildningsbidrag 
 
Föreningens namn   

Plus-/bankgiro    

Kontaktperson    

E-post    

 

Kurs- 
datum Kursort Kursens namn 

Kursarrangör 
(ej förkortning) 

Antal 
kurs- 
dagar 

Antal 
deltagare 
från 
förening 

Fritids-
enhetens 
Anteckningar 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Riktigheten av ovan lämnade 
uppgifter bestyrks: Ort.........................................den......../........20....... 
 
Ordförande alt 
Studieorganisatör        

Revisor/Kassör            

 

 Kursintyg och kursprogram ska kunna uppvisas vid anmodan  

 
 

Ansökan skickas till Fritidsenheten efter avslutat kurstillfälle. 
 



   

 

 
 
Anvisningar 
 
Har föreningen haft omfattande utbildning använd gärna fler blanketter om utrymmet är 
otillräckligt. 
 
Kursens namn 
Försök ange kursens namn så exakt som möjligt. 
Exempel: Instruktörskurs skidskola alpin del för barn steg 1. 
 
Antal kursdagar 
En kursdag måste omfatta minst 5 lektionstimmar per dag. Utbildning på t ex kvällstid måste, där 
antalet timmar understiger 5, räkna om till hela bidragsberättigade ledarutbildningsdagar. 
Exempel: Utbildningen pågår i 4 dagar (ett minimikrav vid kvällskurser). 3 måndagar  
(3 tim/kväll) samt en lördag (7 tim) 3+3+7=16 tim dividerat med 5 ggr efter avrundning  
3 hela bidragsberättigade ledarutbildningsdagar. 
 
Bidragets storlek 
”Bidrag utgår med högst 100 kronor per deltagare och bidragsberättigad ledarutbildningsdag” En 
kurs som pågår lördag (7 tim) och söndag (8 tim) med 3 deltagare från föreningen ger bidrag 
enligt följande: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Antal Antal Antal bidragsber. 
 kursdagar deltagare ledarutbildnings- Summa bidrag 
   dagar 
     2          x     3          =         6  6 x 100 = 600 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
 LEDARUTBILDNINGSBIDRAG (enligt bidragsnormerna) 
 
 Med bidragsberättigad ledarutbildningsdag menas en kursdag som  

omfattar minst 1 (en) dag med i genomsnitt 5 lektionstimmar per dag 
 (1 lektionstimme = 40 min) och anordnad av distrikts- eller riks- 
 organisation. 
 Ledarutbildning som förläggs till kvällstid ska omfatta minst 4 kurs- 
 dagar med minst 3 lektionstimmar/dag. Sådan utbildning räknas om 
 till hela bidragsberättigade ledarutbildningsdagar. 
 Bidrag utgår med högst 100 kronor per deltagare och bidragsberättigad 
 ledarutbildningsdag. 
 Minimiålder för kursdeltagare är 13 år. 
 
 Ansökan görs på av Fritidsenhetens tillhandahållna sammanställnings- 

blanketter  efter  avslutat kurstillfälle. 
 
 Antalet deltagare och kursdagar styrks av ordförande alternativt  
 studieorganisatör samt revisor. Kursintyg och kursprogram behålls av  
 föreningen i minst 2 år. Dessa ska kunna uppvisas vid anmodan. 
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