NORMER
FÖR
SDF-BIDRAG
Av Landstingets årliga anslag till Dalarnas Idrottsförbund avsättes ett rambelopp
att fördelas till Specialdistriktsförbunden (SDF:en) för administration, kurs och
läger.
Vid årsmötet 1985-03-22, § 180, fastställdes principer att gälla från och med
1986-01-01. Årsmötet 1989-04-15, § 231, beslutade att revidera normerna med
ändring från 1990-01-01.
Årsmötet 2008-04-04 § 14 , beslutade att revidera normerna med ändring från
2009-01-01.

Administrationsbidrag

Närvarobidrag
Grundbidrag
Föreningsbidrag

10 %
15 %
25 %

Verksamhetsbidrag

Kurser
Läger
Lärgruppsbidrag

30 %
15 %
5%

ADMINISTRATIONSBIDRAG

NÄRVAROBIDRAG
Årsmöte (3 %)
Fördelas lika mellan alla SDF som deltagit med ombud vid föregående års DFårsmöte.
Deltagande

Fullt bidrag

SDF-träffar (7%)
Fördelas mellan SDF som deltagit vid av DIF arrangerade träffar/konferenser
Helt bidrag
Halvt bidrag

100% närvaro
> 50% närvaro

GRUNDBIDRAG
Fördelas med lika stort bidrag till alla SDF med två eller flera föreningar. SDF
med endast en (1) förening erhåller ¼ bidrag.

FÖRENINGSBIDRAG
Bidraget baseras på antalet föreningar respektive SDF har, enligt röstlängden för
Dalarnas IF:s årsmöte.
Alla föreningar är lika mycket värda.

VERKSAMHETSBIDRAG
Verksamhetsbidrag utgår per deltagardag. Bidragets storlek styrs av DIF:s
budgeterade medel för bidrag samt av SDF:ens redovisade deltagardagar.

UTBILDNINGSBIDRAG
Kurs skall arrangeras av SDF verksamt i Dalarna.
Endagskurs skall pågå minst 4 lektionstimmar (45 minuter).
Vid flerdagskurser får en av dagarna pågå minst 4 lektionstimmar. Övriga dagar
minst 6 lektionstimmar.
Bidrag utgår för deltagare tillhörande förening i Dalarna.

LÄGERBIDRAG
Bidrag utgår för ungdomsläger för juniorer och ungdomar enligt respektive
SDF:s åldersindelning. Saknas bestämmelser får deltagarna vara max 21 år.
Lägret skall vara arrangerat av SDF verksamt i Dalarna.
Bidrag utgår för 1-5 lägerdagar.
Minimiantal deltagare skall vara 3/läger.
Två/flera SDF kan ha gemensamt läger. 1 SDF redovisar lägret till DIF.
Vid 1-dagsläger gäller att minst 6 timmars (60 min) instruktion skall ingå.
Övriga dagar skall omfatta minst 4 timmars instruktion.
Bidrag utgår för deltagare tillhörande förening i Dalarna.
Läger för funktionshindrade idrottare är alltid bidragsgrundande oavsett ålder
och antal.

LÄRGRUPPSBIDRAG
Bidraget baseras på den lärgruppsverksamhet som genomförts inom respektive
idrott/SDF. Bidraget utgår per lärtimme under SISU:s senaste verksamhetsår.

Redovisning
Redovisning av genomförd kurs och lägerverksamhet för året sker på fastställd
blankett, som tillhandahålles av Dalarnas IF, senast den 28 februari påföljande
år.

Krav för utbetalning av bidrag
Revisionsberättelse och Verksamhetsberättelse skall inlämnas senast en månad
efter genomfört årsmöte.

Underlag för statistik.
Program och innehåll i utbildningarna dokumenteras hos respektive SDF.
DIF gör enstaka uppföljning årligen - = kvalitetskontroll och kvantitetskontroll
för att försäkra DIF om riktighet och rättvisa vid fördelning av bidragsmedel.

