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Ansökan om bidrag från ”Karsbo-kassan”  

Kriterier för lag att söka bidrag: 

• Lag som söker skall vara poolspelande/seriespelande ungdomslag inom Innebandy eller 

Fotbollen. (ej fotbolls/innebandy skolan) 

• Laget skall ha en kontinuerlig fullgod närvarorapportering 

• Att som lag, ledare och föräldrar kan visa att man jobbar efter sportplanen  

”Den gröna tråden” 

• Ungdomslaget skall ha sålt lotter enligt föreningens riktlinjer.  

• En skriftlig ansökan skall skickas till förening, där laget måste motivera varför just laget ska få 

bidrag till vad och varför. 

• Ansökningen för ungdomslag inom fotbollen eller Innebandyn som ansöker om bidrag till 

aktivitet eller inköp måste lämnat in detta skriftligen minst 2 månader innan bidraget betalas 

ut. 

Beloppsgräns 

• Lagen kan få upp till 25% av det totala ansökningsbeloppet men högst 12 500kr/lag och år. 

Beloppet som söks skall redovisas i detalj, t ex anmälningsavgifter, inköpskostnader mm.  

Vad kan man söka till 

• Lagen kan söka till egentligen vad som helst och exempel på ansökning kan vara  

cuper, träningsläger, kläder. 

Vem beslutar om ansökningar? 

Följande grupp har mandat att besluta om tilldelning av pengar. Inga pengar får förvaltas enskilt av en 

ensam representant i nedanstående grupp. Alla beslut skall beslutas genom röstning i gruppen, där 

alltid majoriteten beslutar. 

• 2 representanter från ”Karsbo-gruppen”  

• 2 representanter från Styrelsen (varav en kassör) 

• 1 ungdomsansvarig * 
Representanterna varierar från år till år, gruppen gäller sittande ledamöter i dem olika kategorierna, 

*Tanken och visionen är att rekrytera en ungdomsansvarig till styrelsen under 2020. 

 

För det fall föreningen skulle hamna i ekonomisk kris eller utsatthet som äventyrar klubbens överlevnad så har 

styrelsen mot uppvisande av situationen full rätt att använda pengarna där de behövs.  

Ansökan görs endast skriftligen till  forserumsif@gmail.com. 

 

”Som barn och ungdom i Forserum ska man känna att möjligheten finns där.                                      

Alltså att våga drömma om en karriär inom Innebandy och Fotboll” 
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