
Hej förening! 

Investera 5 minuter av er tid och läs igenom detta stöddokument innan ni 

ansöker om Återstartsstöd 3. Här finns en kort beskrivning av hur vi vill att ni 

lägger upp er ansökan följt av ett exempel. Vi tror att det kommer leda till att vi 

som behandlar ansökningar får en tydligare inblick i er verksamhet och därför 

kommer kunna hantera era ansökningar snabbare. 

Hemsidesstöd  

Skriv en kort bakgrund till varför ni ansöker om pengar. Det räcker med en rad men 

som tydligt beskriver vad ni vill åstadkomma. Punkta upp vad ni vill genomföra och 

hur mycket varje del förväntas kosta. Om ni som i exemplet nedan vill anlita en ny 

leverantör och en konsult för uppdraget är det önskvärt att ni anger vilken konsult och 

bifogar en länk till denna. Skriv vad målet är och när det senast ska vara klart så vet 

både ni och vi vad effekten förväntas bli när allt är färdigt. 

Exempel 
 
Bakgrund 
Vår förening har idag vår hemsideslösning via IdrottOnline och behöver byta 
leverantör. 
 
Genomförande: 

• Planeringsmöten med målet att ta fram information som ska finnas på nya 
hemsidan. 
Kostnad: 3000 kr 

• Sätta upp ny hemsida med en ny leverantör. 
Leverantör: Företaget för hemsida AB (länk till leverantören)  
Kostnad: 8000 kr 

• Anlita konsult som tillser att hemsidan är tillgänglig. 
Konsult: Företaget som bygger hemsidor AB (länk till konsult som bygger 
hemsidan)  
(Kostnad: 4000 kr) 

 
Mål: Ny hemsida ska lanseras senast 2022-11-30 
 
Ansökningsbelopp – Hemsidesstöd: 15 000 kr 

 

  



Ledarrekrytering 

Skriv en kort bakgrund till varför ni ansöker om pengar. Det räcker med en rad men 

som tydligt beskriver vad ni vill åstadkomma. Punkta upp vad ni vill genomföra och 

hur mycket varje del förväntas kosta. Om ni som i exemplet nedan vill ta fram 

material för uppdragsbeskrivning arrangera en konferens eller besöka 

gymnasieskolor så specificera gärna några kostnader kopplade till dessa. Skriv vad 

målet är och när det senast ska vara klart så vet både ni och vi vad effekten 

förväntas bli när allt är färdigt. 

Exempel 
 
Bakgrund 
Idag bedriver föreningen fotboll i fyra olika grupper och till hösten blir vi två grupper 
till och behöver därför rekrytera ledare. 
 
Genomförande: 

• Framtagning av material om föreningen och uppdragsbeskrivning samt 
skicka denna till våra 100 medlemmar. 
Kostnad: 2500 kr (design och tryck) 

• Lägga ut annons i sociala medier och på volontärbyråns hemsida som ska 
nås av minst 500 personer. 
Kostnad 1000 kr 

• Genomföra en föreningskonferens med minst 20 deltagare i syfte att 
rekrytera ledare internt. 
Kostnad 3000 kr (hyra av lokal och enklare förtäring) 

• Besöka kommunens ungdomsgård och gymnasium för att träffa minst 30 
personer och dela ut uppdragsbeskrivning till dessa. 
Kostnad 1500 kr (resekostnader) 

 
Mål: Rekrytera 6 nya ledare till våra två nya grupper fram till 2022-08-31  
 
Ansökningsbelopp – Ledarrekrytering: 8 000 kr 

 

  



Ledarutbildning 

Skriv en kort bakgrund till varför ni ansöker om pengar. Det räcker med en rad men 

som tydligt beskriver vad ni vill åstadkomma. Punkta upp vad ni vill genomföra och 

hur mycket varje del förväntas kosta. Om ni som i exemplet nedan vill att ledare ska 

gå en utbildning vill vi att ni specificerar vilken utbildning det gäller samt bifogar en 

länk till information om denna. Skriv vad målet är och när det senast ska vara klart så 

vet både ni och vi vad effekten förväntas bli när allt är färdigt. 

Exempel 
 
Bakgrund 
Vi har rekryterat 6 nya ledare till våra två nya grupper som behöver genomgå en 
ledarutbildning. 
 
Gnomförande: 

• Anmäla våra 6 nya ledare till utbildning 
Utbildning: Grundutbildning för tränare (länk till utbildningen)  
Kostnad: 10 800 kr (1800 kr/st * 6 st) 

 
Mål: 6 ledare ska genomgå ”Grundutbildning för tränare” senast 2022-10-31 
 
Ansökningsbelopp – Ledarutbildning: 10 800 kr 

 

  



Prova-på-dag 

Tänk på: Skriv en kort bakgrund till varför ni ansöker om pengar. Det räcker med en 

rad men som tydligt beskriver vad ni vill åstadkomma. Punkta upp vad ni vill 

genomföra och hur mycket varje del förväntas kosta. Om ni som i exemplet nedan vill 

besöka habiliteringar etc. så specificera gärna kostnader kopplade till detta. Skriv vad 

målet är, när det senast ska vara klart och vad effekten blir så vet både ni och vi vad 

era förväntningar är när allt är färdigt. 

Exempel 
 
Bakgrund 
Vår förening vill öka antalet medlemmar och ska därför genomföra en prova-på-
dag. 
 
Genomförande: 

• Boka en hall under fyra timmar 
Kostnad: 1200 kr (300 kr * 4 h) 

• Trycka flyers och informationsfoldrar om föreningen. 
Kostnad: 2500 kr 

• Besöka kommunens högstadier, habiliteringar och rehabiliteringar för att 
dela ut flyers 
Kostnad: 1000 kr (resekostnader) 

• Lägga upp annons på sociala medier 
Kostnad: 1000 kr 

• Inköp av frukt och dryck 
Kostnad: 1000 kr 

• Hyra av musikanläggning 
Kostnad: 1000 kr 

 
Mål 1: Genomfört en prova-på-dag senast 2022-11-30 
Mål 2: Fått minst 10 nya medlemmar senast 2022-12-31 
 
Ansökningsbelopp – Prova-på-dag: 6700 kr 

 

  



Tävling 

Skriv en kort bakgrund till varför ni ansöker om pengar. Det räcker med en rad men 

som tydligt beskriver vad ni vill åstadkomma. Punkta upp vad ni vill genomföra och 

hur mycket varje del förväntas kosta. Om ni som i exemplet nedan vill gå en kurs i att 

arbeta med sponsorer vill vi att ni specificerar vilken kurs det gäller samt bifogar en 

länk till information om denna. Skriv vad målet är, när det senast ska vara klart och 

vad effekten blir så vet både ni och vi vad era förväntningar är när allt är färdigt. 

Exempel 
 
Bakgrund 
Vår förening vill arrangera en turnering för att öka antalet tävlingsmöjligheter i 
landet. 
 
Genomförande: 

• Söka sanktion för turneringen hos Svenska Parasportförbundet 

• Boka en hall under 2 dagar 
Kostnad: 7200 kr (300 kr * 24 h) 

• Trycka flyers mm tävlingen 
Kostnad: 1000 kr 

• Sätta upp en hemsida via CupManager för turneringen 
Kostnad: 1000 kr 

• 5 stycken av oss arrangörer ska genomgå en utbildning på den nya 
hemsidan 
Utbildning: ”Hemsidesutbildning” (länk till utbildningen) 
Kostnad: 1500 kr (300 kr * 5 st) 

• 3 stycken av oss arrangörer ska genomgå en kurs i att arbeta med 
sponsorer för att turneringen ska överleva genom andra finansiärer i 
framtiden 
Kurs: ”Sponsorkursen” (länk till kursen) 
Kostnad: 2100 kr (700 kr * 3 st) 

• Ersättningar för domare 
Kostnad: 5000 kr (resor, kost och logi) 
Subventionering av logi för deltagare 
Kostnad: 12 200 kr 

• Hyra av musikanläggning 
Kostnad: 1000 kr 

 
Mål: Genomfört en turnering med minst 10 deltagande lag och minst 100 deltagare 
senast den 2022-12-31 
 
Ansökningsbelopp – Tävling: 30 000 kr 

 


