
1 

Projektstöd återstart 2022-2023 
Föreningsuppgifter 

Föreningens namn: 

Kontaktperson:       E-post:

Idrottskonsulent RF-SISU Sörmland 

Grundläggande information 
Här fyller du i grundläggande information 

Satsningens namn: 

Startdatum: Slutdatum: 

Vilket/vilka områden 
kommer ni att 

arbeta med? 

☐Folkbildare i förening
☐Attraktiva årsmöten
☐Effektivt styrelsearbete
☐Effektiv föreningskommunikation

☐Ledare i fokus
☐Trygg idrott och förening
☐Stärka ungas delaktighet
☐Återstart – rekrytera, behålla

Vem deltar i satsningen? ☐Barn 0-12 år (aktiva)
☐Ungdomar 13-25 år (aktiva)
☐Vuxna 26-64+ (aktiva)
☐Äldre 65+ år (aktiva)
☐Övrig målgrupp

☐Aktivitetsledare
☐Föreningsledare
☐Funktionärer/domare
☐Föräldrar

Om du valt övrig målgrupp vänligen specificera. 
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Beskrivning av satsningen 
Här fyller du i information om satsningen syfte, mål och kostnader. 

Syfte/Mål 

Genomförande 
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Beskriv kostnaderna för insatserna 

Beskrivning av kostnad Summa 

 
 

  

  

  

  

Totalkostnad:     

 
 
Beslutad summa från RF-SISU Sörmland (välj ett alternativ) 

 
☐10 000 kr – del 1 
☐20 000 kr – del 1+del 2 
 
☐ Annat belopp 

 
 

Beskrivning 
 
 

 
 
 
 

Villkor 
Vänligen observera att beviljade projekt ska återrapporteras av föreningen och att felaktigt nyttjade medel ska återbetalas. Om medel 
beviljas ska föreningen också: 

• vara medveten om att ansökan och återrapport kan komma att användas i utvärderings- och forskningssyfte 
• vara beredd på att delta i enkät- och intervjustudier om det enskilda ärendet som Riksidrottsförbundet initierar. 
• redovisa folkbildningsinsatserna i IdrottOnline 
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