
 
 

 

NORMER FÖR SDF-BIDRAG 

Av Region Dalarnas årliga anslag till RF-SISU Dalarna avsättes ett rambelopp att fördelas till 
specialidrottsdistriktsförbunden (SDF), detta belopp utgör SDF-bidraget. 

Syftet med SDF-bidraget är att bidra till kanslikostnader, ge möjlighet till support och hålla en 
bra grundnivå för service till föreningarna, administrationskostnader samt stimulera utvecklings- 
insatser. 

Vid årsstämman 2020-04-22, beslutades att från och med 2021-01-01 följande normer ska 
gälla för SDF-bidrag. Bidraget är uppdelat i två delar. 

Från 2021-01-01 ska 40% av de generella medel som RF-SISU Dalarna erhåller från Folkrörelse- 
beredningen gå till SDF-bidrag. Från 2022-01-01-ska 50% av dessa medel gå till SDF-bidrag. 

De nya normer som gäller från 2021-01-01 kommer att utvärderas under 2021-2023 och utvär- 
deras på årsstämman i april 2024. 

 

Principer för medelstilldelning 
 

-  Berättigade SDF är de SDF som enligt Riksidrottsförbundet har idrottsföreningar registrerade 
   och verksamma i Dalarna. Detta ska styrkas i ansökan. 

-  Senast 28 februari ska ansökan om SDF-bidrag inlämnas till RF-SISU Dalarna. Ansökan ska 
innehålla uppgifter om de utbildningsinsatser/utbildningsvolymer samt de eventuella kurser och 
läger som genomförts föregående år. Utbetalning sker senast 30 april. Bidraget betalas ej ut med 
automatik. 

 

Grundbidrag 
 

Utgör 25% av den totala summan, bidraget fördelas lika för alla SDF som är berättigade till stöd. 

 

Utbildningsbidrag 
 

Utgör 75% av den totala summan och delas enligt följande: 
 

- 90% grundas på SDF:ets utbildningsverksamhet. 
 

- 10% grundas på antalet lärgruppstimmar registrerade i IdrottOnline. 

 

Bedriver SDF:et ett omfattande utbildnings- och utvecklingsarbete genererar detta ett högre bidrag. 
RF-SISU Dalarna vill på detta sätt stimulera aktiva SDF som bedriver ett utvecklande arbete. Kurs- 
och lägerverksamhet värderas lika och utgör 90% av utbildningsbidraget. 

För att berättiga till bidrag ska kurs-/lägerverksamheten pågå i minst 3 klocktimmar/dag och 
anordnas av SDF verksamt i Dalarna. Bidrag utgår för deltagare tillhörande förening i Dalarna. 

 

Underlag för statistik 

Program och innehåll i utbildningarna dokumenteras hos respektive SDF. RF-SISU Dalarna gör 
enstaka uppföljningar årligen - = kvalitetskontroll och kvantitetskontroll för att försäkra RF-SISU 
Dalarna om riktighet och rättvisa vid fördelning av bidragsmedel. 


