SMÅLAND – BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND

Bilaga 2 – VM fondens utvecklingsdel
Utvecklingsdelen

Består av halva (50 %) av VM-fondens totala medel för utdelning under 2020, ca 50 000 kr.
Styrelsen har beslutat att utvecklingsdelens medel ska fördelas utifrån inkomna ansökningar från föreningarna i Småland-Blekinge HF och att man ska kunna söka medel till projekt eller aktiviteter inom
tre fokusområden som går att koppla till SHF fokusområden i Strategi 2021/2025. Styrelsen behandlar ansökningarna och tar beslut om utbetalning av medel.
Medel betalas endast ut till aktiviteter eller projekt som utvecklar föreningen, distriktet och/eller
handbollen som sport.
Ansökan för 2020 är öppen från och med idag till 2020-01-31

De tre fokusområdena för 2020 som är möjliga att söka medel till är (fokusområde i SHF
Strategi 2021/2025 inom parentes):
1. Spelarrekrytering/Klasshandboll (Utveckla handbollsföreningen/Handboll för alla
hela livet)

Medel kan sökas för projekt/aktiviteter som syftar till att starta eller bibehålla/utveckla samarbete med närbelägna skolor för klasshandboll som en del i en aktiv rekrytering av nya
handbollsspelare, eller annan form av spelarrekrytering.

2. Ledarrekrytering (Utveckla handbollsföreningen/Handboll för alla hela livet)

Medel kan sökas för projekt/aktiviteter som syftar till att hitta nya eller fler ledare alternativt
att stärka föreningens nuvarande ledare. Ledare används här i bred bemärkning och syftar till
alla i föreningen som inte är spelare, dvs kan det även handla om föreningsledare ej kopplade till specifikt lag, ex. styrelseledamot, ungdomsansvarig, domare och funktionärer.

3. Övriga projekt/aktiviteter (valfritt men koppling till fokusområde i SHF Strategi
2021/2025 ska anges i ansökan)

Medel kan sökas till övriga aktiviteter/projekt som inte faller in under fokusområde 1 eller 2.
Det man söker för skall dock kunna kopplas till något av SHF fokusområden i Strategi
2021/2025.

Kriterier för godkänd ansökan av medel ur VM-fondens utvecklingsdel
- Mål och Syfte är tydligt definierat

- Aktiviteten och eller projektet är tydligt förklarat tillsammans med hur detta är till vinning för den
egna föreningen, för handbollen i distriktet eller för handbollen i stort.
- Budget och en plan för användande av medlen skall anges i ansökan.
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Ansökningsförfarande för medel från utvecklingsdelen i VM-fonden
- Sista ansökningsdag är den 31/1 varje år.

- Styrelsen tar beslut om vilka projekt/aktiviteter som ska tilldelas medel under februari månad.
Senast den 1/3 varje år ska alla som ansökt ha fått besked gällande sina ansökningar.
- Styrelsen är fri att bevilja eller avslå ansökningar och styrelsen kan även bevilja del av sökt belopp. Ledord för att beviljas medel är att aktiviteten/aktiviteterna/projektet ska vara utvecklande för
hela föreningen, hela distriktet eller handbollen i stort.
Ansökningar som syftar till kortsiktiga lösningar eller som framförallt gynnar del av förening eller ett
enskilt lag i föreningen skall i huvudsak avslås. Vi uppmuntrar till projekt eller aktiviteter som kan
samfinansieras med ex medel från Smålandsidrotten, RF eller SHF. Hela utvecklingsdelens medel ska
om möjligt delas ut varje år.
Om inte alla medel i utvecklingsdelen fördelas ett år ligger de kvar i utvecklingsdelen till kommande år. Styrelsen kan dock besluta om att överföra medlen till utbildningsdelen istället.
- Ansökan sker endast via formulär som ni hittar här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MqK1svQgj0ClxYXgl5Xc7e1Rp8jsO59JuE3jLAl9gc1UMlYwNjdJNzNGVDFVRE9PVk84NVdIUVJLSS4u
Formuläret är också tillgängligt via vår hemsida.

Utbetalning av medel från utvecklingsdelen samt återrapportering

- Alla ansökningar ur utvecklingsdelen som beviljats ska återrapporteras av förening senast den
30/11 varje år. Återrapport som görs via formulär och ska innehålla uppgift om:
- Mål/syfte uppnåddes i förhållande till ansökan
- Vad medlen användes till samt kommentar om medlen använts till annat än det man sökt för samt
om budgeten för aktiviteten/projektet höll och kommentar vid avvikelser.
- Ev övriga kommentarer gällande projekt/aktiviteten som man vill framföra.
OBS 1: Förening som blir beviljad medel ska bokföra kostnader i aktiviteten/projektet på särskilt
konto i bokföringen (Samma som gäller för idrottslyftsmedel)
OBS 2: Vid utebliven eller bristfällig återrapportering har SmBl HF rätt att kräva full återbetalning av
utbetalda medel.
Länk till formulär för återrapport skickas ut till föreningen i samband med besked om beviljade medel
och finns också tillgänglig via vår hemsida.
- Utbetalning av beviljade medel görs som en engångssumma direkt efter meddelande om beviljad
ansökan. Instruktioner för att få beviljade medel utbetalda fås i samband med meddelande om att
ansökan blivit beviljad.
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