ÅNGERMANLANDS

FOTBOLLFÖRBUND
Datum:
2018-02-20

Till
Distriktets Föreningar
IDROTTSMEDEL 2018
Nu är det dags att börja söka idrottsmedel för 2018, alla projekt måste kunna kopplas ihop med den
utvecklingsplan som vi tagit fram och som Riksidrottsförbundet godkänt.
Idrottsmedel 2018 omfattar 4 områden:
•
Fler ska spela längre/Landslagets Fotbollsskola
•
Föreningsutveckling/Organisationsutveckling
•
Tränar- och ledarkompetens
•
3 mot 3 och 5 mot 5
Alla projekt som söks måste kunna kopplas till något av områdena.
Varje område har en egen ansökningsblankett och återrapportblankett, med samma namn.
TRÄNARUTBILDNINGAR
•
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
•
FÖRENINGSDOMARUTBILDNING
Idrottsmedel 100:-/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.
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För övriga utbildningar söker varje förening som anmält deltagare för sina ledare.
Gör en ansökan för varje tillfälle.
FLER SKA SPELA LÄNGRE och LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA
•
LFS Idrottsmedel 300:- gäller för barn som inte kan/får delta p.g.a. ekonomi.
•
Under Fler ska spela längre, kan ni även göra egna projekt.
Viktigt är även att ni återrapporterar 2017 års projekt, vi kommer inte att behandla 2018 års
ansökningar förrän 2017:s projekts redovisningar är gjorda och godkända. Detta måste vara
gjort senast 28 februari.
Hälsningar
Ångermanlands Fotbollförbund
Vivianne Sjöström
Kanslichef
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