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Policy för bidrag till arrangemang
Ansökningar som gäller bidrag till arrangemang skall vara inkomna till distriktskansliet i god
tid före arrangemangets genomförande. Dessa ansökningar behandlas löpande och tas upp
på nästkommande distriktsstyrelsemöte. Distriktsstyrelsens beslut i dessa frågor kan inte
överklagas.
Om en scoutkår i distriktet skall genomföra ett arrangemang som innebär att de i god tid
bjuder in samtliga kårer i distriktet, kan distriktet ställa sig bakom arrangemanget. Vilken typ
av arrangemang det är (kurs, hajk, läger) måste framgå vid ansökan.
Om distriktet ställer sig bakom ett arrangemang, innebär det att distriktet står som garant om
arrangemanget skulle gå med förlust. Om arrangemanget skulle gå med vinst, så tillfaller 25
% av vinsten distriktet. Arrangemanget skall om möjligt bedrivas som kurs, enligt gällande
bidragsregler i respektive landsting/regionförbund. En budget skall lämnas in vid godkänd
ansökan.
Distriktet ger inte bidrag i form av pengar till enskilda arrangemang, men kan istället låna
ut t.ex. material från distriktsförrådet.
Ansökan skall innehålla:





Vad det är för arrangemang (hajk, kurs, läger etc.)
Tid och plats för arrangemanget
Beräknat antal deltagare
Vilka åldersgrupper arrangemanget riktar sig till

Efter att arrangemanget är genomfört skall följande lämnas in:






Kursprogram (om arrangemanget bedrivits som kurs)
Kursdeltagarlista som är undertecknad av samtliga deltagare samt kursledning enligt
gällande bidragsregler inom distriktet (om arrangemanget bedrivit som kurs)
Kursinbjudan (om arrangemanget bedrivit som kurs)
Ekonomisk redovisning
Vem som är kursansvarig (om arrangemanget bedrivit som kurs)

Detta skall lämnas in senast en månad efter arrangemangets genomförande.
Observera att policyn inte gäller de arrangemang som distriktet går ut och söker arrangörer
till, exempelvis Trollhajken och Äventyrarhajken. Dessa arrangemang står distriktet redan
bakom på ovan nämnda sätt.
Policyn gäller inte heller de arrangemang där arrangerandet roterar mellan olika kårer,
såsom distriktsmästerskapet.
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