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Våra styrdokument
[Normerande]
Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
Regler – Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]
Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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1

Bakgrund

Det ekonomiska stödet för elitidrott ges för att ge PR/marknadsföring åt Ulricehamns
kommun i samband med svenska officiella mästerskap.
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Syfte

Stödet är ett föreningsstöd och kan där med endast sökas av en förening. Stödet gäller endast
för föreningar som är medlemmar inom Riksidrottsförbundet eller kan jämställas därmed.
Stödet gäller för föreningens seniorverksamhet och juniorverksamhet. Föreningen måste
också bedriva sin elit‐ och ungdomsverksamhet i Ulricehamns kommun.

3

Kriterier

3.1 Lag
Föreningen måste ha ett lag som spelar/tävlar i den högsta nationella serien, sanktionerat av
berört specialförbund inom riksidrottsförbundet, där segrande lag är officiella svenska
mästare och mottagare av riksidrottsförbundets officiella SM‐medalj.

3.2 Icke lagidrotter
Föreningen måste ha minst en utövare som tillhöra de 10 främsta inom sin gren, där segraren
är officiell svensk mästare och mottagare av riksidrottsförbundets officiella SM‐medalj, eller
tillhöra svenska landslaget i sin gren.
Max-summa att söka för stöd till elitidrott seniorverksamhet är 40 000 kr, per stöd och år.
Max-summa att söka för stöd till elitidrott juniorverksamhet är 20 000 kr, per stöd och år.
Max-summa, för föreningar som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, att söka för stöd
till annan verksamhet som är till gagn för Ulricehamns kommun, är 10 000 kr, per stöd och
år.

3.3 Övriga krav på föreningen
Föreningen ska inneha stadgar som antagits av årsmöte, en efter demokratiska regler vald
styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel, samt vara registrerad hos kommunens
fritidsavdelning. Föreningen ska även bedriva en aktiv ungdomsverksamhet i kommunen.
För föreningar som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, men kan jämställas därmed,
kan kravet på aktiv ungdomsverksamhet bortses ifrån.
Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett årsmöte.
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Föreningen ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen
för alla. Föreningen ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och
andra droger. Målet ska vara att varje förening efter särskilda stödinsatser utarbetar och
följer en alkohol‐ och drogpolicy i all sin ungdomsverksamhet.
Stödberättigad medlem ska ha erlagt en lägsta personlig medlemsavgift på minst 50 kr.
I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla stöd.
Föreningen ska vid tävlingssammanhang på elitnivå upplåta reklamplats på sina dräkter på
en väl synlig plats som marknadsför Ulricehamns kommun. Föreningen ska i framtagande av
reklam för Ulricehamns kommun kontakta kansli‐ och informationsavdelningen vid
kommunledningskontoret.
Föreningen ska även erbjuda sig att ställa upp i skolverksamheten minst en dag under sin
säsong som förebild för ungdomar och introducera sin sport för ungdomarna.

3.4 Ansökan
Ansökan ska vara undertecknad av föreningens ordförande. I ansökan ska förutom
föreningens officiella adress, postgiro, telefon och e‐post även innehålla vem som är
föreningens kontaktperson i ärendet.
I ansökan ska föreningen beskriva sin elitverksamhet och redogöra för de kostnader som
stödet är tänkt att täcka samt vad föreningen i övrigt vill framhålla som motivering till sin
ansökan.
Ansökan ska lämnas in till kommunledningskontoret.
Ansökan som gäller lagidrott lämnas in senast två månader innan aktuell seriestart. Ansökan
som gäller icke lagidrott lämnas in senast två månader efter aktuell säsongsavslutning.
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