
 
 
 
 

Ansökan om SDF-bidrag 
Ansökan som gäller både Grundbidrag och Utbildningsbidrag ska vara RF-SISU Dalarna tillhanda senast 28 februari: 

RF-SISU Dalarna, Pelle Bergs Backe 3 B, 791 50  FALUN 
E-post: dalarna@rfsisu.se - www.rfsisu.se/dalarna 

 

Sökande SDF: _______________________________ 

 

Ansvarig uppgiftslämnare 

Namn  Tel  E-post 
     

     
Adress  Postnr  Ort 
     

 

Vi önskar ta del av Grundbidraget 

 

Från och med 2021-01-01 gäller följande bestämmelser för kurs- och lägerbidrag: 

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

  

mailto:dalarna@rfsisu.se
http://www.rfsisu.se/dalarna


 
 
 

Kurs/Läger Plats Datum Antal dagar Antal 
daladeltagare 

Summa 
deltagardagar 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 
 

Kurs/Läger Plats Datum Antal dagar Antal 
daladeltagare 

Summa 
deltagardagar 
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