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Snabbguide – Fond : ekonomisk      
hjälp till medlemmar 

Bakgrund 

• Hjälper er på vägen mot en 

lättillgänglig och 

inkluderande verksamhet 

• Ger alla barn, oavsett 

familjens ekonomiska 

situation, möjlighet att delta i 

er verksamhet och era 

aktiviteter 

• Möjlighet för er förening att 

aktivt söka efter och hjälpa 

familjer med utsatt 

ekonomisk situation 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar 

• Finansiering av fonden 

• Liten grupp som ansvarar för administrationen kring fonden 

• Krävs inte mycket tid för att skapa de formulär som behövs och 

när fonden väl är igång krävs minimal administration 

 

Genomförande 

1. Estimera hur stort startkapital ni behöver för er fond 

2. Kontakta potentiella finansiärer (kommun, företag, fonder eller 

organisationer)  

3. Bestäm namn – gärna något som klingar med antingen ert eller 

finansiärens namn 

4. Tillsätt en liten grupp som ansvariga – gärna delar av styrelsen 

5. Sätt upp riktlinjer – vem ska kunna söka och vilka bidrag ska 

beviljas? (tex träningsavgifter, medlemsavgifter, 

turneringsavgifter, utrustning) 

6. Skapa ansökningsformulär - exempelvis Google-formulär (namn, 

kontaktuppgifter, träningsgrupp, vilken kostnad ansökan avser, 

beskrivning av familjens ekonomiska situation) – viktigt att denna 

information når så få ögon som möjligt 

7. Skapa ett kalkylark där alla beviljade bidrag samt inkomster 

(finansiering) förs in för att hålla koll på hur mycket medel som 

finns kvar (på detta sätt blir det minst arbetsbelastning för kassör 

som inte behöver utföra transaktioner mellan olika konton vid 

varje beviljat bidrag) 

8. Sprid information om er fond till era medlemmar (tex via sociala 

medier, mail och till träningsgrupper) 

 

Tillvägagångssätt vid ansökan 

1. Ansvarig grupp läser ansökan och vid behov ställs följdfrågor 

2. Beslut tas och återkopplas till ansökaren 

3. Föreningens kassör kontaktas med instruktioner kring berörd medlem 

och den utgift som ansökan avser 

4. Kalkylarket med fondens budget uppdateras  

 

Effekter 

• Skapar möjligheter för 

barn från 

socioekonomiskt utsatta 

familjer att delta i er 

verksamhet 

• Resulterar även i att 

redan aktiva barn i er 

förening har möjlighet 

att delta i högre 

utsträckning vid 

turneringar och andra 

evenemang 

• Ger er som förening 

möjlighet att aktivt söka 

efter och hjälpa familjer 

med utsatt ekonomiskt 

situation 
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