
 

 
Ansökningsblankett Unga ledarprogrammet 2023 
 
Vem kan söka och hur ni ansöker:   

1. För att kunna söka till Unga ledarprogrammet behöver ni vara en aktivitetsbidragsgodkänd 
förening (före detta bidragsgodkänd förening) 

• Skicka ifyllt ansökningsformulär till oss på denna e-postadress 
(idrottoforening@ioff.goteborg.se).  

• Ansökan behöver vara oss tillhanda senast 31 januari 
• I ämnesraden i er e-post ange: ”Unga ledarprogrammet 2023, dnr 0441/22”. 

 

Organisation: 
 
 

Organisationsnummer: 

Adress: 
 

Organisationens bank- eller plusgiro: 

E-post: 
 

Kontaktperson telefon: 
 

Kontaktperson mobil: 
 

Kontaktperson e-post: 
 

 
Underskrifter av ansvariga firmatecknare för verksamheten 
 
 
Ort ………………………………………… Datum (åååå-mm-dd) ………………………………………… 
 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………. 
Underskrift/Namnförtydligande  Underskrift/Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
Unga Ledarprogrammet 2023 
Nu har ni som förening en möjlighet att välja ut 1–3 unga ledare i åldrarna 15–20 år, som tillsammans 
med en kontaktperson från er förening kan utbilda och utveckla er under ca ett års tid!  
 
De unga ledarna kommer att få ett gediget utbud av olika utbildningar som kommer att göra dem till 
bättre och tryggare ledare för barn och ungdomar. Kontaktperson får en fin möjlighet att utbilda sig 
samt få stöd i att arbeta upp en ledarförsörjningsplan för att lättare behålla och motivera 
föreningens unga ledare. Om er förening har deltagit i unga ledarprogram 2022 kommer avsnittet om 
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att göra en ledarförsörjningsplan bestå av ett mer fördjupat arbete. Föreningen kan använda sig av 
samma kontaktperson men det måste vara nya ungdomar.  
 
Unikt med detta program är att de unga ledarna får en ersättning under året, förutsättningarna är att 
de medverkar på samtliga utbildningstillfällen och leder en grupp/aktivitet. Ni söker då ni anmäler er 
ett föreningsbidrag som dels ska gå till arvode till de unga ledarna, dels till föreningen. Ersättningen 
betalas ut efter programmets sista tillfälle 
 
Nedan anger ni vilken/vilka er förening anmäler till programmet, detta görs senast 31 januari. Efter 
anmälningstiden kommer idrotts- och föreningsförvaltningen att göra ett urval då platserna till 
utbildningen är begränsad. I urvalet kommer vi ta hänsyn till kön, område och förening. Besked om ni 
blivit antagen kommer meddelas den 9/2 och första utbildningstillfället är den 2/3. 
 
 Kontaktperson som ska delta i programmet: 
Namn ___________________________________________________________ 
E-post___________________________________________________________ 
Mobilnummer____________________________________________________ 
Gatuadress_______________________________________________________ 
Ort______________________________________________________________ 
Roll i förening_____________________________________________________ 
 
 
Ung ledare: 
Namn ___________________________________________________________ 
Ålder____________________________________________________________ 
E-post___________________________________________________________ 
Mobilnummer____________________________________________________ 
Gatuadress______________________________________________________ 
Ort______________________________________________________________ 
 
Ung ledare: 
Namn ___________________________________________________________ 
Ålder________________________________________________________ 
E-post___________________________________________________________ 
Mobilnummer____________________________________________________ 
Gatuadress_______________________________________________________ 
Ort______________________________________________________________ 
Ung ledare: 
Namn____________________________________________________________ 
Ålder_____________________________________________________________ 
E-post____________________________________________________________ 
Mobilnummer _____________________________________________________ 
Gatuadress________________________________________________________ 
Ort_______________________________________________________________ 
I mån av plats kan ytterligare ung ledare anmälas; 
Ung ledare  
Namn ___________________________________________________________ 
Ålder____________________________________________________________ 
E-post___________________________________________________________ 
Mobilnummer____________________________________________________ 
Gatuadress______________________________________________________ 
Ort_____________________________________________________________ 


	Organisation: 
	Organisationsnummer: 
	Adress: 
	Organisationens bankeller plusgiro: 
	Epost: 
	Kontaktperson telefon: 
	Kontaktperson mobil: 
	Kontaktperson epost: 
	Ort 1: 
	Ort 2: 
	Datum ååååmmdd: 
	UnderskriftNamnförtydligande: 
	Namn: 
	Epost_2: 
	Mobilnummer: 
	Gatuadress: 
	Ort: 
	Roll i förening: 
	Namn_2: 
	Ålder: 
	Epost_3: 
	Mobilnummer_2: 
	Gatuadress_2: 
	Ort_2: 
	Namn_3: 
	Ålder_2: 
	Epost_4: 
	Mobilnummer_3: 
	Gatuadress_3: 
	Ort_3: 
	Namn_4: 
	Ålder_3: 
	Epost_5: 
	Mobilnummer_4: 
	Gatuadress_4: 
	Ort_4: 
	Namn_5: 
	Ålder_4: 
	Epost_6: 
	Mobilnummer_5: 
	Gatuadress_5: 
	Ort_5: 


