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Policy om ekonomiska anslag till klubbar och distrikt
Inledning
I den här policyn finns ramarna för Frisksportens ungdomsförbund behandling av
frågor om ekonomiska anslag till klubbar och distrikt. Policyn beskriver även hur
anslag får användas och ska redovisas.
Policyn möjliggör för förbundet att ha en transparent och rättvis behandling av
anslagsansökningar. Den förtydligar även förbundets, distriktens och klubbarnas
respektive skyldigheter och rättigheter som rör anslag.
Förbundsstyrelsen antog policyn den 9 oktober 2018 och den gäller tills vidare.
Medlemmar, klubbar och distrikt kan av kansliet få tillgång till policyn och tillhörande
blanketter.
Inom förbundsstyrelsen finns det en ledamot med särskilt ansvar för anslag till klubbar
och distrikt. Frågor som rör policyn eller anslag i övrigt kan ställas antingen till den
ledamoten eller till kansliet genom de i sidfoten angivna e-postadresserna.

Om anslag som omfattas av policyn
För klubbar och distrikt inom Frisksportens ungdomsförbund finns möjlighet att
ansöka om anslag från förbundet. Anslaget ska syfta till att främja och utveckla
verksamhet eller organisationen antingen lokalt, regionalt eller nationellt inom
frisksportsrörelsen. Anslaget ska användas för arrangemang eller andra typer av
investeringar. Förbundsstyrelsen kan om det är lämpligt bevilja medel även i andra
fall.
Anslagsansökan kan göras av en klubb eller ett distrikt som tillhör Frisksportens
ungdomsförbund. Andra kan inte ansöka om anslag.

FRISKSPORTENS UNGDOMSFÖRBUND

Stensund · 619 91 Trosa
Telefon 0156-532 10 · 076-558 54 24
Hemsida www.frisksport.se · E-post fuf.kansli@frisksport.se
Ansökan om anslag skickas till e-postadressen fuf.styrelse@frisksport.se
Frågor som rör anslag skickas till någon av de två angivna e-postadresserna.
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Om anslagsansökan
Anslagsansökningar behandlas av förbundsstyrelsen vid tre förbundsstyrelsemöten
varje år och ska vara dem tillhanda enligt följande:
o För behandling i mars/april ska ansökan vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast den 1 mars.
o För behandling i juli/augusti ska ansökan vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast den 1 juli.
o För behandling i november/december ska ansökan vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 1 november.
Anslagsansökan ska vara gjord på blanketten Ansökan om anslag från Frisksportens
ungdomsförbund som hålls tillgänglig hos kansliet. Den kan även göras på annat sätt
som är lämpligt, men ska då åtminstone innehålla samma information som en ansökan
enligt blanketten. Ansökan ska skickas till förbundsstyrelsens e-postadress:
fuf.styrelse@frisksport.se.
Förbundsstyrelsen fattar efter en helhetsbedömning av varje ansökan beslut om
anslag. Vid bedömningen är ändamålet för anslaget av stor betydelse.
Anslagsansökan kan beviljas i helhet, till del eller avslås. Beslut om anslag kan inte
överprövas. Den sökande klubben eller distriktet har rätt att få veta varför ansökan har
avslagits eller beviljats till del.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att ansökande klubb eller distrikt får besked om
beslutet senast två veckor efter att det fattats. Utbetalning av beviljat anslag görs av
kansliet om möjligt senast en månad efter beslutet.

Om användning, redovisning och eventuell återbetalning av anslag
Medel som klubben eller distriktet beviljats ska användas för de ändamål det beviljats
för. Annan användning av medlen är inte tillåten.
Redovisning av det beviljade anslaget ska göras på blanketten Redovisning av anslag
beviljat av Frisksportens ungdomsförbund som hålls tillgänglig hos kansliet. Den kan
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även göras på annat sätt som är lämpligt, men ska då åtminstone innehålla samma
information som en redovisning enligt blanketten. Redovisningen ska vara kansliet
tillhanda det datum som inträffar först av följande
o sex månader efter det att klubben eller distriktet fått de beviljade medlen eller,
o tre månader efter att medlen användes.
De medel som eventuellt inte används ska betalas tillbaka till förbundet senast en
månad efter att redovisningen av anslagen ska lämnas in. Kansliet ger på förfrågan
information om hur återbetalning går till.
Om en klubb eller distrikt som tidigare beviljats anslag använt eller redovisat det fel
kan förbundsstyrelsen ta med det i bedömningen av framtida ansökningar från samma
klubb eller distrikt. Samma sak gäller då oanvända medel inte återbetalats i tid.

