SK Neptuns stipendiefond för ekonomiskt stöd till medlemmar
- Simidrott för alla

1. Syfte
SK Neptun förvaltar från 2019-01-01 en fond med avsikt att hjälpa barn och ungdomar inom
verksamheten att kunna utvecklas inom sin idrott. Syftet är att unga som saknar ekonomiska
medel ska kunna söka ekonomiskt stöd för att ha möjlighet att delta vid träningsläger och
tävlingar samt i andra moment som är av vikt för deras fortsatta utveckling inom idrotten.

2. Fonden
Fonden finansieras genom tillskott från SK Neptun på 20,000 kronor per år samt genom bidrag
och sponsorer. Eventuellt oanvända medel sätts in till kommande verksamhetsår. Bidrag ur
fonden beviljas löpande under året tills maxbeloppet är nått.

3. Till vad och vem kan stödet beviljas
Föreningsmedlemmar under 18 år i SK Neptuns tävlingsgrupper, kan söka bidrag för nödvändiga
kostnader som uppstår i samband med deltagande i träningsläger eller tävlingar. För att kunna
få bidrag ska den sökande falla under nämnda syfte samt ha visat god kamratskap, träningsflit
och stor passion för att utvecklas och höja sin kvalitet inom sin idrott.
Bidrag kan även sökas för nödvändigt uppehälle i samband med träningsläger eller tävling på
annan ort samt till inköp av utrustning som är nödvändig för att kunna utöva idrotten på samma
villkor som idrottskamrater inom- och utanför SK Neptun. Bidrag kan vid behov beviljas för
kostnad för terminsavgift och liknande.
Bidrag kan som riktlinje utgå upp till ett maxbelopp på 2,000 kronor per tillfälle och 4,000
kronor per år. Vid särskilda omständigheter kan högre belopp beviljas.

Stöd beviljas inte till
●
●

Frivillig konsumtion under tränings- eller tävlingsläger
Tävlingar som SK Neptun inte anser vara av vikt för den sökandes eller SK Neptuns
fortsatta utveckling

Utrustning och material som håller en högre standard än vad som kan anses vara
normalt
● Privata ändamål
● Elektronisk utrustning
● Aktiviteter som redan ägt rum eller inköp som redan gjorts
●

4. Så söker du
För att söka bidrag ur fonden gör du och din målsman en skriftlig ansökan till föreningen.
Beskriv ändamål, beräkning av kostnader och vilket belopp du söker, person- och
kontaktuppgifter samt underskrift av målsman. I ansökan ska du också tala om ifall du sökt eller
fått bidrag av någon annan till samma ändamål. Ansökan kan skickas in löpande under
verksamhetsåret.
Ansökan skickas till SK Neptuns verksamhetschef som startar en handläggningsprocess och
förankrar till sektionsansvariga enligt behov. Ansökan hanteras helt konfidentiellt.

5. Urval och beslut
När ansökan kommit in handläggs den av en beslutsgrupp bestående av SK Neptuns
verksamhetschef, en sektionsrepresentant, och en representant från styrelsen. Verksamheten
tar fram ett beslutsunderlag genom samtal med föräldrar och simidrottaren, samt från
eventuella uppgifter från privata eller offentliga register, t.ex. Skatteverkets inkomstregister.
Verksamhetschef kvalitetssäkrar och ser till att all nödvändig information är med, och
verksamhetschef och styrelserepresentant beviljar eller avslår ansökan.
Du kommer i så god tid som möjligt att få ett skriftligt besked om du blivit beviljad bidrag eller
inte, där detaljer och eventuella villkor som är förknippade med bidraget framgår.

6. Personuppgiftslagen
SK Neptun vill med hänvisning till personuppgiftslagen (PuL) informera om att de
personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för
ansökningsförfarandet, kommer att behandlas av fondens ansvarig(a) person(er), som
handlägger fondens angelägenheter. Personuppgifterna kommer att registreras och kan komma
att kompletteras genom inhämtande av uppgifter från privata eller offentliga register, t.ex.
Skatteverkets inkomstregister eller verkets person- och adressregister för uppdatering av
adressuppgifter.

Genom underskrift på ansökan har sökanden tagit del av och godkänt hur personuppgifterna
behandlas vid ansökan om bidrag.

7. Kontakt
Om du har frågor om fonden eller inför ansökan är du välkommen att kontakta en av SK
Neptuns verksamhetsansvariga: kansli@skneptun.se eller telefon 08-556 966 90; Götgatan 107
NB, 116 62 Stockholm; attention medlemsfond.
Ansökan skickas till SK Neptuns verksamhetschef Kristian Svensk: k.svensk@skneptun.se.
Välkommen med din ansökan!

