Idrotts- och föreningsförvaltningen

Manual för ansökan om aktivitetsbidrag för 2020 och 2021 under
pandemin
Uppdaterad 2021-05-26
På grund av situationen som uppstått i och med Covid-19 kommer utbetalningen av
aktivitetsbidrag för våren och hösten 2020 och våren 2021 att kunna baseras på antal
aktiviteter och närvaroregistreringar som respektive förening rapporterade in för våren eller
hösten 2019, om föreningen inte ökat sina siffror. Föreningen måste ändå göra en ansökan.
Om ni haft färre deltagare (närvaromarkeringar) på aktiviteterna våren 2021 än våren 2019
skriver ni in siffrorna från januari -juni 2019. Om föreningen haft fler närvaromarkeringar
under våren 2021 görs ansökan som vanligt.

1. Ta fram siffror från föregående år
1. Logga in på e-tjänsten. Klicka på Mina Sidor – klicka sedan på Mina bidrag i
vänstermenyn.
2. Klicka på bidraget från föregående år perioden januari – juni eller juli - december i listan
under Utbetalda ansökningar och ta fram ansökan.
3. Skriv ut eller anteckna summan för respektive rad.

2. Redovisning av närvaro i E-tjänsten
1. Välj Redovisa närvaro i vänstermenyn.
2. I fältet sammankomster skriver ni ”Sammanfattad redovisning från jan-juni 2019” Sedan
skriver ni in de sammanlagda siffrorna för sammankomsterna, deltagarna och ledarna.
3. Klicka sedan på ’Lägg till’.
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3. Skicka in ansökan
1. Klicka på Ansök nu.
2. Klicka på Sök aktivitetsbidrag
3. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Klicka Nästa efter varje steg.
4. På sista sidan skickar du in ansökan. Glöm inte att intyga att uppgifterna stämmer genom
att kryssa i rutan längst ner på sidan till vänster. Klicka sedan på Skicka in ansökan.
5. Du vet att du är färdig när du ser följande meddelande:

Om du har frågor eller vill ha personlig hjälp av en föreningskonsulent, ring kundservice på
Idrott & förening, 031-368 20 00.

4. Efter ansökan
Om du undrar hur det går med er ansökan kan ni gå till Mina sidor och klicka på Mina bidrag.
Här kan du följa alla era ärenden.

