Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst –
manual för pensionärsföreningar
Uppdaterad 2018-07-03
Idrott & förenings e-tjänst är en hemsida för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad. Genom etjänsten kan din förening bland annat söka aktivitetsbidrag från Göteborgs Stad.
Föreningar kan också samla all information om tidigare sökta bidrag, bokade lokaler och föreningens
aktiviteter. Tjänsten hittar du på: www.bok.goteborg.se

Viktiga datum
För hösten redovisas aktiviteter som föreningen haft från 1 juli till 31 december. Ansökan om
aktivitetsbidrag är öppen 1 januari till 25 februari året därpå.
För våren redovisas aktiviteter som föreningen haft från 1 januari till 30 juni. Ansökan om
aktivitetsbidrag är öppen 1 juli till 25 augusti.
Den här instruktionen förutsätter att:
•
•
•
•

du har en dator med anslutning till internet.
föreningen är bidragsgodkänd. Om inte, ansök om detta med blanketten Ansökan om att bli
bidragsgodkänd förening.
föreningen har aktiverat sina sidor i e-tjänsten. (Se manualen Snabbintroduktion: Komma
igång med Idrott & förenings e-tjänst)
föreningen har gjort sin föreningsredovisning. (se manualen Föreningsredovisning)

1. Närvaroregistrering
Under sexmånadersperioden (1 januari - 30 juni eller 1 juli – 31 december) noteras antalet deltagare,
typ av aktivitet och datum för varje sammankomst.

2. Redovisning av närvaro i E-tjänsten
Efter halvårsperiodens slut redovisas föreningens sammankomster i e-tjänsten.
1. Logga in i e-tjänsten.
2. Välj Mina sidor.
3. Välj Redovisa närvaro.
4. Fyll i aktivitet, datum, antal kvinnliga och manliga deltagare samt ledare i de angivna fälten.
Du måste ha minst en ledare per sammankomst. Fler än 30 sammankomster av en aktivitet
kan sammanfattas på en rad medan ett färre antal sammankomster ska redovisas på egna
rader.
5. Klicka sedan på ’Lägg till’ för att skriva in fler sammankomster.

Tips: Bestäm ordningsföljden genom att skriva en siffra först i namnet (01-99) eller börja med A, B, C,
etc. Sammankomsterna sorteras i bokstavsordning.

3. Skicka in ansökan
1. Klicka på Ansök nu eller Bidrag – Aktivitetsbidrag i vänstermenyn.
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 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.

