SMÅLAND – BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND

Bilaga 1 – VM fondens Utbildningsdel
Utbildningsdelen – Generellt utbildningsbidrag lokalt i Småland-Blekinge HF. (Kopplat till
fokusområde: ”Ett stärkt ledarskap” i SHF strategi 2021/2025)
Består av halva (50 %) av VM-fondens totala medel för utdelning under 2020, ca 50 000 kr.

Utbildningsdelen i VM-fonden från 2020 får formen av ett generellt utbildningsbidrag, på ungefär
samma sätt som SHFs utbildningsbidrag. Dvs varje förening får en summa per deltagare efter att man
gått och blivit godkänd på en ledarutbildning. Alltså ingen ansökan från föreningen krävs.
För 2020 och kommande år har styrelsen fastställt att minst 300 kr per godkänd deltagare ska betalas ut till föreningarna. Medlen betalas ut för de deltagare som har genomgått och är godkända på
BAS-, TS1- eller TS2-utbildning. Summan är INTE fast utan kan bli högre beroende på hur många som
genomför och blir godkända på utbildningarna. Det är dock alltid MINST 300 kr per deltagare som betalas ut, och styrelsen har beslutat att ALLA medel i denna del SKA betalas ut varje år.
Bidraget gäller de ledarutbildningar (enligt tränarskolan, dvs BAS, TS1 och TS2) som är registrerade i
IdrottOnline som slutförda senast den 1 november 2020. Utbetalningen av medel till föreningarna
kommer ske i slutet av november varje år. Innan utbetalning kommer vi meddela alla föreningar vad
det exakta bidraget per godkänd deltagare i slutändan blev.
Hur mycket det generella bidraget per deltagare blir räknas ut av SmBl HF efter den 1 november varje
år.
OBS: Utbildningsbidraget kommer släpa ett år vad gäller TS 1 och TS 2 utbildningarna. Dvs 2020 kommer bidrag betalas ut till de som är godkända på TS 1 och TS 2 som startats under 2019. Detta då de
utbildningarna sträcker sig över höst/vår, med start på hösten 2019 och avslut under våren 2020. På
samma sätt kommer de TS 1 och TS 2 utbildningar som startar hösten 2020 generera bidrag först i
november 2021 eftersom kurserna avslutas våren 2021.
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